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 จากการที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 หรือ 
COVID-19 ตั้งแตปลายเดือน มกราคม พ.ศ.2563 จนถึงขณะนี้ที่พบมีผูติดเชื้อทั่วโลก
มากกวา 31 ลานรายแลวนั้น นับเปนการระบาดที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วมาก โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลาเปนโรงพยาบาลโรงเรียนแพทยขนาดใหญ มีผู ปวยมาใชบริการแตละ
วันเปนจํานวนมากจึงมีความจําเปนที่ตองเตรียมความพรอมในหลายๆ ดาน ไมวาจะ
เปนดานสถานที่กําลังพล ยา เวชภัณฑ เครื่องมือรวมถึงอุปกรณปองกันสวนบุคคล
สําหรับเจาหนาที่ เพื่อรับมือกับการระบาดครั้งนี้มีการจัดตั้งคณะทํางาน ที่ประกอบไป

สาสนจากใจ ผอ.รพ.รร.6

พล.ต.สุพัษชัย  เมฆะสุวรรณดิษฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา (พ.ศ. 2562 -2563)

(เจากรมแพทยทหารบกในปจจุบัน)

ดวยผูเชี่ยวชาญและผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมด ไดแก อายุรแพทยโรคติดเชื้อ อายุรแพทยโรคปอด หนวยปองกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล หนวยระบาดวิทยา กองการพยาบาล กองเภสัชกรรม ศูนยบริหารงานประชาสัมพันธฯศูนยสิ่ง
แวดลอมฯ เปนตน มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในเรื่องสําคัญๆ อยางชัดเจนเชน ดานกําลังพล ดานสงกําลังบํารุง ดาน
การรักษาพยาบาล ด านสถานที่ตั้ งคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ หอผู ป  วยที่ รับผิดชอบดูแลผู ป  วยสงสัย /ยืนยัน 
COVID–19 เปนตน ตั้งศูนยบญัชาการ รวมประชมุกบัคณะทาํงาน ตดิตามขาวสาร วางแผน ประเมนิสถานการณทกุสปัดาห
และประชุมเปนพิเศษ แมจะเปนวันหยุดในกรณีมีเรื่องดวน เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายของ
ประเทศ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนื่องจากเปนโรคอุบัติใหม โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานและ
ผูปวยเปนสําคัญ บางครั้งตองเปนผูตัดสินใจและใหขอสรุปในการปฏิบัติกรณีที่มีความคิดเห็นหลากหลาย และติดตาม
การปฏิบัติของเจาหนาที่ผู ปฏิบัติงานในพื้นที่วาพบปญหาขอขัดของอะไรบาง เพื่อดําเนินการชวยเหลือแกปญหาไดทัน
ทวงที มีการเตรียมความพรอมและวางแผนไปขางหนาทั้งในเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ แนวทางปฏิบัติ การจัดหาอุปกรณ 
เครื่องมือที่มีสวนเกี่ยวของและจําเปนในการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยใหมีอุปกรณและเครื่องมือ เพียงพอ ปลอดภัย และ
ไดตามมาตรฐานที่กําหนด รวมทั้งตองบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ยังไดพัฒนาศักยภาพ
ของหองปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ใหทําการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อ COVID-19 ดวยวิธี RT-PCR ได โดยการ
ปรับปรุงหองปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร และจัดหาอุปกรณเครื่องมือที่จําเปนในการตรวจทางหองปฏิบัติการ ไดแก 
เครื่องสกดัสารพนัธกุรรม ตูปลอดเชื้อ biosafety class II (BSC II) หมอนึ่งอดัไอนํ้าสาํหรบัทาํลายเชื้อขยะตดิเชื้อและไดสั่งจอง
จดัหาชดุนํ้ายาที่ใชในการตรวจฯ ซึ่งเปนที่ขาดแคลนในขณะนั้น เพื่อสาํรองไวใชอยางเพยีงพอ อีกทั้งยงัตองสรางขวญักาํลงัใจ 
สนบัสนนุทรพัยากร งบประมาณใหกบัทมีงานและเจาหนาที่ที่ปฏบิตังิานเพื่อใหการปฏบิตังิานเปนไปอยางราบรื่น
 ในชวงแรกของการระบาดในฐานะผูบริหารตองทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความมั่นใจในการทํางาน นอกจากทําใหเกิด
ความมั่นใจวาการปฏิบัติงานจะปลอดภัยแลว ยังไดดําริใหผูปฏิบัติงานที่สัมผัสกับผูปวยมีประกันชีวิตดวยมีบริษัทประกันชีวิต
มานําเสนอใหจายเงินคาประกันคิดเปนประมาณ 600 บาทตอคน ถาปวยดวยโรค COVID-19 จะไดเงินชดเชย 30,000 บาท 
และในกรณีมีการเสียชีวิตครอบครัวจะได 500,000 บาท คํานวณแลวตองใชเงินจายคาประกันเปนเงินประมาณ 2 ลานบาท 
จึงตัดสินใจใหโรงพยาบาลเปนผูใหประกันเอง ไมตองจายเงินใหบริษัทประกันชีวิต โดยประกาศวาเจาหนาที่ทุกระดับในโรง
พยาบาล หากปวยเปนโรค COVID-19 หรือเสียชีวิตดวยโรคนี้จะไดรับเงินชดเชยเทากับที่บริษัทประกันชีวิตเสนอมา เพื่อเปน
ขวญัและกาํลงัใจแกผูปฏบิตังิาน ผานมาแลว 6 เดอืน เพิ่งมผีูไดรบัเงนิชดเชยจากการปวยเปนโรค COVID-19 เพยีง 1 รายใช
เงินเพียง 30,000 บาท และไมใชการติดเชื้อที่เกิดจากการทํางานแตเจาหนาที่รายนั้นเดินทางมาทํางานดวยการโดยสารรถตู
ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงอยางหนึ่ง นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลายังมีการดําเนินงานสอดคลองกับนโยบายของกอง
ทัพบก ที่ใหโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ดูแลรักษากําลังพลทหารและครอบครัว อยางเต็มที่ รวมทั้งใหความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก ไดแก กระทรวงสาธารณสุข เครือขายโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย (UHOSNET) ในการสอบสวนโรค สง
เจาหนาที่ไปดูแลผูกักกันตนในโรงแรมที่เปนstate quarantine และรวมเปนโรงพยาบาลรับสงตอผูกักกันตนที่มีอาการเจ็บปวย
 สุดทายนี้งานทุกอยางจะลุลวงไปดวยดี ลวนเกิดจากความรวมมือ รวมใจของบุคลากรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ทกุทาน ซึ่งนบัเปนปจจยัสาํคญัที่ทาํใหองคกรประสบความสาํเรจ็และกาวผานวกิฤตนี้ไปไดดวยดี
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และในกรณีมีการเสียชีวิตครอบครัวจะได 500,000 บาท คํานวณแลวตองใชเงินจายคาประกันเปนเงินประมาณ 2 ลานบาท 
จึงตัดสินใจใหโรงพยาบาลเปนผูใหประกันเอง ไมตองจายเงินใหบริษัทประกันชีวิต โดยประกาศวาเจาหนาที่ทุกระดับในโรง
พยาบาล หากปวยเปนโรค COVID-19 หรือเสียชีวิตดวยโรคนี้จะไดรับเงินชดเชยเทากับที่บริษัทประกันชีวิตเสนอมา เพื่อเปน
ขวญัและกาํลงัใจแกผูปฏบิตังิาน ผานมาแลว 6 เดอืน เพิ่งมผีูไดรบัเงนิชดเชยจากการปวยเปนโรค COVID-19 เพยีง 1 รายใช
เงินเพียง 30,000 บาท และไมใชการติดเชื้อที่เกิดจากการทํางานแตเจาหนาที่รายนั้นเดินทางมาทํางานดวยการโดยสารรถตู
ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงอยางหนึ่ง นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลายังมีการดําเนินงานสอดคลองกับนโยบายของกอง
ทัพบก ที่ใหโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ดูแลรักษากําลังพลทหารและครอบครัว อยางเต็มที่ รวมทั้งใหความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก ไดแก กระทรวงสาธารณสุข เครือขายโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย (UHOSNET) ในการสอบสวนโรค สง
เจาหนาที่ไปดูแลผูกักกันตนในโรงแรมที่เปนstate quarantine และรวมเปนโรงพยาบาลรับสงตอผูกักกันตนที่มีอาการเจ็บปวย
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ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา (พ.ศ. 2562 -2563)
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มานําเสนอใหจายเงินคาประกันคิดเปนประมาณ 600 บาทตอคน ถาปวยดวยโรค COVID-19 จะไดเงินชดเชย 30,000 บาท 
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พล.ต.สุพัษชัย  เมฆะสุวรรณดิษฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา (พ.ศ. 2562 -2563)

สุดทายนี้งานทุกอยางจะลุลวงไปดวยดี ลวนเกิดจากความรวมมือ รวมใจของบุคลากรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ทกุทาน ซึ่งนบัเปนปจจยัสาํคญัที่ทาํใหองคกรประสบความสาํเรจ็และกาวผานวกิฤตนี้ไปไดดวยดี

ความมั่นใจวาการปฏิบัติงานจะปลอดภัยแลว ยังไดดําริใหผูปฏิบัติงานที่สัมผัสกับผูปวยมีประกันชีวิตดวยมีบริษัทประกันชีวิต
มานําเสนอใหจายเงินคาประกันคิดเปนประมาณ 600 บาทตอคน ถาปวยดวยโรค COVID-19 จะไดเงินชดเชย 30,000 บาท 
และในกรณีมีการเสียชีวิตครอบครัวจะได 500,000 บาท คํานวณแลวตองใชเงินจายคาประกันเปนเงินประมาณ 2 ลานบาท 
จึงตัดสินใจใหโรงพยาบาลเปนผูใหประกันเอง ไมตองจายเงินใหบริษัทประกันชีวิต โดยประกาศวาเจาหนาที่ทุกระดับในโรง
พยาบาล หากปวยเปนโรค COVID-19 หรือเสียชีวิตดวยโรคนี้จะไดรับเงินชดเชยเทากับที่บริษัทประกันชีวิตเสนอมา เพื่อเปน
ขวญัและกาํลงัใจแกผูปฏบิตังิาน ผานมาแลว 6 เดอืน เพิ่งมผีูไดรบัเงนิชดเชยจากการปวยเปนโรค COVID-19 เพยีง 1 รายใช
เงินเพียง 30,000 บาท และไมใชการติดเชื้อที่เกิดจากการทํางานแตเจาหนาที่รายนั้นเดินทางมาทํางานดวยการโดยสารรถตู
ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงอยางหนึ่ง นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลายังมีการดําเนินงานสอดคลองกับนโยบายของกอง
ทัพบก ที่ใหโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ดูแลรักษากําลังพลทหารและครอบครัว อยางเต็มที่ รวมทั้งใหความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก ไดแก กระทรวงสาธารณสุข เครือขายโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย (UHOSNET) ในการสอบสวนโรค สง
เจาหนาที่ไปดูแลผูกักกันตนในโรงแรมที่เปนstate quarantine และรวมเปนโรงพยาบาลรับสงตอผูกักกันตนที่มีอาการเจ็บปวย

ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา (พ.ศ. 2562 -2563)

สุดทายนี้งานทุกอยางจะลุลวงไปดวยดี ลวนเกิดจากความรวมมือ รวมใจของบุคลากรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ทกุทาน ซึ่งนบัเปนปจจยัสาํคญัที่ทาํใหองคกรประสบความสาํเรจ็และกาวผานวกิฤตนี้ไปไดดวยดี

พล.ต.สุพัษชัย  เมฆะสุวรรณดิษฐ

ความมั่นใจวาการปฏิบัติงานจะปลอดภัยแลว ยังไดดําริใหผูปฏิบัติงานที่สัมผัสกับผูปวยมีประกันชีวิตดวยมีบริษัทประกันชีวิต
มานําเสนอใหจายเงินคาประกันคิดเปนประมาณ 600 บาทตอคน ถาปวยดวยโรค COVID-19 จะไดเงินชดเชย 30,000 บาท 
และในกรณีมีการเสียชีวิตครอบครัวจะได 500,000 บาท คํานวณแลวตองใชเงินจายคาประกันเปนเงินประมาณ 2 ลานบาท 
จึงตัดสินใจใหโรงพยาบาลเปนผูใหประกันเอง ไมตองจายเงินใหบริษัทประกันชีวิต โดยประกาศวาเจาหนาที่ทุกระดับในโรง
พยาบาล หากปวยเปนโรค COVID-19 หรือเสียชีวิตดวยโรคนี้จะไดรับเงินชดเชยเทากับที่บริษัทประกันชีวิตเสนอมา เพื่อเปน
ขวญัและกาํลงัใจแกผูปฏบิตังิาน ผานมาแลว 6 เดอืน เพิ่งมผีูไดรบัเงนิชดเชยจากการปวยเปนโรค COVID-19 เพยีง 1 รายใช
เงินเพียง 30,000 บาท และไมใชการติดเชื้อที่เกิดจากการทํางานแตเจาหนาที่รายนั้นเดินทางมาทํางานดวยการโดยสารรถตู
ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงอยางหนึ่ง นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลายังมีการดําเนินงานสอดคลองกับนโยบายของกอง
ทัพบก ที่ใหโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ดูแลรักษากําลังพลทหารและครอบครัว อยางเต็มที่ รวมทั้งใหความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก ไดแก กระทรวงสาธารณสุข เครือขายโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย (UHOSNET) ในการสอบสวนโรค สง
เจาหนาที่ไปดูแลผูกักกันตนในโรงแรมที่เปนstate quarantine และรวมเปนโรงพยาบาลรับสงตอผูกักกันตนที่มีอาการเจ็บปวย

สุดทายนี้งานทุกอยางจะลุลวงไปดวยดี ลวนเกิดจากความรวมมือ รวมใจของบุคลากรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ทกุทาน ซึ่งนบัเปนปจจยัสาํคญัที่ทาํใหองคกรประสบความสาํเรจ็และกาวผานวกิฤตนี้ไปไดดวยดี

ความมั่นใจวาการปฏิบัติงานจะปลอดภัยแลว ยังไดดําริใหผูปฏิบัติงานที่สัมผัสกับผูปวยมีประกันชีวิตดวยมีบริษัทประกันชีวิต
มานําเสนอใหจายเงินคาประกันคิดเปนประมาณ 600 บาทตอคน ถาปวยดวยโรค COVID-19 จะไดเงินชดเชย 30,000 บาท 
และในกรณีมีการเสียชีวิตครอบครัวจะได 500,000 บาท คํานวณแลวตองใชเงินจายคาประกันเปนเงินประมาณ 2 ลานบาท 
จึงตัดสินใจใหโรงพยาบาลเปนผูใหประกันเอง ไมตองจายเงินใหบริษัทประกันชีวิต โดยประกาศวาเจาหนาที่ทุกระดับในโรง
พยาบาล หากปวยเปนโรค COVID-19 หรือเสียชีวิตดวยโรคนี้จะไดรับเงินชดเชยเทากับที่บริษัทประกันชีวิตเสนอมา เพื่อเปน
ขวญัและกาํลงัใจแกผูปฏบิตังิาน ผานมาแลว 6 เดอืน เพิ่งมผีูไดรบัเงนิชดเชยจากการปวยเปนโรค COVID-19 เพยีง 1 รายใช
เงินเพียง 30,000 บาท และไมใชการติดเชื้อที่เกิดจากการทํางานแตเจาหนาที่รายนั้นเดินทางมาทํางานดวยการโดยสารรถตู
ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงอยางหนึ่ง นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลายังมีการดําเนินงานสอดคลองกับนโยบายของกอง
ทัพบก ที่ใหโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ดูแลรักษากําลังพลทหารและครอบครัว อยางเต็มที่ รวมทั้งใหความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก ไดแก กระทรวงสาธารณสุข เครือขายโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย (UHOSNET) ในการสอบสวนโรค สง
เจาหนาที่ไปดูแลผูกักกันตนในโรงแรมที่เปนstate quarantine และรวมเปนโรงพยาบาลรับสงตอผูกักกันตนที่มีอาการเจ็บปวย

สุดทายนี้งานทุกอยางจะลุลวงไปดวยดี ลวนเกิดจากความรวมมือ รวมใจของบุคลากรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

พยาบาล หากปวยเปนโรค COVID-19 หรือเสียชีวิตดวยโรคนี้จะไดรับเงินชดเชยเทากับที่บริษัทประกันชีวิตเสนอมา เพื่อเปน
ขวญัและกาํลงัใจแกผูปฏบิตังิาน ผานมาแลว 6 เดอืน เพิ่งมผีูไดรบัเงนิชดเชยจากการปวยเปนโรค COVID-19 เพยีง 1 รายใช
เงินเพียง 30,000 บาท และไมใชการติดเชื้อที่เกิดจากการทํางานแตเจาหนาที่รายนั้นเดินทางมาทํางานดวยการโดยสารรถตู
ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงอยางหนึ่ง นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลายังมีการดําเนินงานสอดคลองกับนโยบายของกอง
ทัพบก ที่ใหโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ดูแลรักษากําลังพลทหารและครอบครัว อยางเต็มที่ รวมทั้งใหความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก ไดแก กระทรวงสาธารณสุข เครือขายโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย (UHOSNET) ในการสอบสวนโรค สง
เจาหนาที่ไปดูแลผูกักกันตนในโรงแรมที่เปนstate quarantine และรวมเปนโรงพยาบาลรับสงตอผูกักกันตนที่มีอาการเจ็บปวย

สุดทายนี้งานทุกอยางจะลุลวงไปดวยดี ลวนเกิดจากความรวมมือ รวมใจของบุคลากรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ทกุทาน ซึ่งนบัเปนปจจยัสาํคญัที่ทาํใหองคกรประสบความสาํเรจ็และกาวผานวกิฤตนี้ไปไดดวยดี

ความมั่นใจวาการปฏิบัติงานจะปลอดภัยแลว ยังไดดําริใหผูปฏิบัติงานที่สัมผัสกับผูปวยมีประกันชีวิตดวยมีบริษัทประกันชีวิต
มานําเสนอใหจายเงินคาประกันคิดเปนประมาณ 600 บาทตอคน ถาปวยดวยโรค COVID-19 จะไดเงินชดเชย 30,000 บาท 
และในกรณีมีการเสียชีวิตครอบครัวจะได 500,000 บาท คํานวณแลวตองใชเงินจายคาประกันเปนเงินประมาณ 2 ลานบาท 
จึงตัดสินใจใหโรงพยาบาลเปนผูใหประกันเอง ไมตองจายเงินใหบริษัทประกันชีวิต โดยประกาศวาเจาหนาที่ทุกระดับในโรง
พยาบาล หากปวยเปนโรค COVID-19 หรือเสียชีวิตดวยโรคนี้จะไดรับเงินชดเชยเทากับที่บริษัทประกันชีวิตเสนอมา เพื่อเปน
ขวญัและกาํลงัใจแกผูปฏบิตังิาน ผานมาแลว 6 เดอืน เพิ่งมผีูไดรบัเงนิชดเชยจากการปวยเปนโรค COVID-19 เพยีง 1 รายใช
เงินเพียง 30,000 บาท และไมใชการติดเชื้อที่เกิดจากการทํางานแตเจาหนาที่รายนั้นเดินทางมาทํางานดวยการโดยสารรถตู
ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงอยางหนึ่ง นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลายังมีการดําเนินงานสอดคลองกับนโยบายของกอง
ทัพบก ที่ใหโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ดูแลรักษากําลังพลทหารและครอบครัว อยางเต็มที่ รวมทั้งใหความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก ไดแก กระทรวงสาธารณสุข เครือขายโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย (UHOSNET) ในการสอบสวนโรค สง
เจาหนาที่ไปดูแลผูกักกันตนในโรงแรมที่เปนstate quarantine และรวมเปนโรงพยาบาลรับสงตอผูกักกันตนที่มีอาการเจ็บปวย

สุดทายนี้งานทุกอยางจะลุลวงไปดวยดี ลวนเกิดจากความรวมมือ รวมใจของบุคลากรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ทกุทาน ซึ่งนบัเปนปจจยัสาํคญัที่ทาํใหองคกรประสบความสาํเรจ็และกาวผานวกิฤตนี้ไปไดดวยดี

และในกรณีมีการเสียชีวิตครอบครัวจะได 500,000 บาท คํานวณแลวตองใชเงินจายคาประกันเปนเงินประมาณ 2 ลานบาท 
จึงตัดสินใจใหโรงพยาบาลเปนผูใหประกันเอง ไมตองจายเงินใหบริษัทประกันชีวิต โดยประกาศวาเจาหนาที่ทุกระดับในโรง
พยาบาล หากปวยเปนโรค COVID-19 หรือเสียชีวิตดวยโรคนี้จะไดรับเงินชดเชยเทากับที่บริษัทประกันชีวิตเสนอมา เพื่อเปน
ขวญัและกาํลงัใจแกผูปฏบิตังิาน ผานมาแลว 6 เดอืน เพิ่งมผีูไดรบัเงนิชดเชยจากการปวยเปนโรค COVID-19 เพยีง 1 รายใช
เงินเพียง 30,000 บาท และไมใชการติดเชื้อที่เกิดจากการทํางานแตเจาหนาที่รายนั้นเดินทางมาทํางานดวยการโดยสารรถตู
ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงอยางหนึ่ง นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลายังมีการดําเนินงานสอดคลองกับนโยบายของกอง
ทัพบก ที่ใหโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ดูแลรักษากําลังพลทหารและครอบครัว อยางเต็มที่ รวมทั้งใหความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอก ไดแก กระทรวงสาธารณสุข เครือขายโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย (UHOSNET) ในการสอบสวนโรค สง
เจาหนาที่ไปดูแลผูกักกันตนในโรงแรมที่เปนstate quarantine และรวมเปนโรงพยาบาลรับสงตอผูกักกันตนที่มีอาการเจ็บปวย
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เจาหนาที่ไปดูแลผูกักกันตนในโรงแรมที่เปนstate quarantine และรวมเปนโรงพยาบาลรับสงตอผูกักกันตนที่มีอาการเจ็บปวย
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พยาบาล หากปวยเปนโรค COVID-19 หรือเสียชีวิตดวยโรคนี้จะไดรับเงินชดเชยเทากับที่บริษัทประกันชีวิตเสนอมา เพื่อเปน
ขวญัและกาํลงัใจแกผูปฏบิตังิาน ผานมาแลว 6 เดอืน เพิ่งมผีูไดรบัเงนิชดเชยจากการปวยเปนโรค COVID-19 เพยีง 1 รายใช
เงินเพียง 30,000 บาท และไมใชการติดเชื้อที่เกิดจากการทํางานแตเจาหนาที่รายนั้นเดินทางมาทํางานดวยการโดยสารรถตู
ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงอยางหนึ่ง นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลายังมีการดําเนินงานสอดคลองกับนโยบายของกอง
ทัพบก ที่ใหโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ดูแลรักษากําลังพลทหารและครอบครัว อยางเต็มที่ รวมทั้งใหความรวมมือกับ
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และในกรณีมีการเสียชีวิตครอบครัวจะได 500,000 บาท คํานวณแลวตองใชเงินจายคาประกันเปนเงินประมาณ 2 ลานบาท 
จึงตัดสินใจใหโรงพยาบาลเปนผูใหประกันเอง ไมตองจายเงินใหบริษัทประกันชีวิต โดยประกาศวาเจาหนาที่ทุกระดับในโรง
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อดีตหัวหนาศูนยประชาสัมพันธและกิจการพิเศษ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ผูอํานวยการกองการศึกษา โรงเรียนเสนารักษ กรมแพทยทหารบก

ผูนิพนธ
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 เชื้อไวรสัโคโรนา (Coronavirus) เปนไวรสัที่มเีปลอืกหุม (enveloped virus) ทาํใหเกดิโรคในระบบทางเดนิหายใจเปนหลกั

มนษุยรูจกัเชื้อนี้นานเปนพนัปแลว พบสายพนัธุที่ทาํใหเกดิโรคในมนษุยได 7 ชนดิ ไดแก HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63,

HCoV-HKU1, SARS-CoV, MERS-CoV และ SARS-CoV-2 สาํหรบัเชื้อ 4 ชนดิแรก ทาํใหเกดิโรคหวดัที่มนษุยมโีอกาสเปน

กันบอยๆ และมีภูมิคุมกัน อาการแสดงจึงคอนขางเบา SARS-CoV ทําใหเกิดโรคปอดอักเสบที่รุนแรง เริ่มรายงานที่

ประเทศจนี มอีตัราตายรอยละ 15 พบการระบาดระหวาง ค.ศ. 2002-2003 MERS-CoV ทาํใหเกดิโรคปอดอกัเสบรนุแรง 

พบในประเทศแถบตะวนัออกกลาง มอีตัราตายรอยละ 30 พบการระบาดตั้งแต ค.ศ. 2012 จนถงึปจจบุนั มอีตัราตาย

ประมาณรอยละ 35 เชื้อ SARS-CoV-2 จงึเปนไวรสัโคโรนาตวัที่ 7 ที่ทาํใหเกดิโรคในประวตัศิาสตรของมนษุยทาํใหเปน

โรค COVID-19 ที่มกีารระบาดเปนวงกวางไปทั่วโลก (pandemic) พบการตดิเชื้อในเดก็นอยกวาผูใหญและมอีาการที่รนุแรง

นอยกวา ผูปวยสูงอายุหรือมีโรคประจําตัวเปนปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรครุนแรง ตองใสเครื่องชวยหายใจและเสียชีวิต

มรีายงานผูปวยครั้งแรกที่ประเทศจนี จนถงึปจจบุนั (21 กนัยายน พ.ศ. 2563) มผีูปวยทั่วโลกสงูถงึ 25 ลานคน และเสยีชวีติ

แลว 9 แสนคน ไวรสั SARS-CoV-2 มคีณุสมบตัสิาํคญัๆ ดงัตอไปนี้

• ระยะฟกตัว โดยเฉลี่ยประมาณ 5-6 วนั อาจยาวนาน
 ถงึ 14 วนั
• ระยะแพรเช้ือ เชื่อวาแพรเชื้อไดตั้งแตกอนแสดงอาการ 
 1-2 วนั จนถงึ 10 วนั หลงัแสดงอาการเปนสวนใหญ
• ความคงทนของตัวไวรัส อาศัยอยูในพื้นผิวที่เปน
 ไมกระดาษ พลาสตกิ สเตนเลส ไดประมาณ 2-3 วนั อยูใน
 นํ้าไดประมาณ 4 วนั
• สารเคมีที่ฆาเชื้อได ไดแก 60-70% แอลกอฮอล หรอื 
 0.1% โซเดยีมไฮโปดคลอไรด (นํ้ายาฟอกขาว เชน ไฮเตอร)
 สามารถฆาเชื้อได 106 ตวัในเวลา 1 นาท ี
• ลกัษณะการแพรกระจายเชือ้ สวนมากเปนการแพรโดย
 ไอ จาม แบบมลีะอองฝอยขนาดใหญ (ขนาดมากกวา
 5 ไมครอน) เรยีกวา droplet transmission กรณทีี่ไอแรง ตะโกน
 ใสทอชวยหายใจ (intubation) หรอืการพนยา โดยมกีารใช
 nebulizer อาจทาํใหเกดิการแพรแบบละอองฝอยขนาดเลก็
 (นอยกวา 5 ไมครอน) เรยีกวา airborne transmission
• คา Reproduction number (Ro) อยูระหวาง 1.4-2.5 จงึเชื่อ
 วาจาํนวนรอยละของประชากรที่จะทาํใหระงบัการระบาด
 ของโรคไดคาํนวณไดจากสูตร (1-1/Ro) x 100 ซึ่งเทากบั
 รอยละ 60 พบวาประเทศทางยโุรปที่มกีารระบาดจนทาํ
 ใหมผีูเสยีชวีติมากมายจนถงึเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2563 นี้
 ยงัมปีระชากรที่ตดิเชื้อและมภูีมคิุมกนัแลวเพยีงรอยละ 7
 ทําใหหลายประเทศที่เคยคิดจะปลอยใหโรคเกิดตาม
 ธรรมชาตจินหยดุไปเองตองหนักลบัมาใชวธิปีองกนัตางๆ
 เชน การใสหนากาก การลางมอื การเวนระยะหางทางสงัคม
 (social distancing) และวธิกีารอื่นๆ เพื่อซื้อเวลาจนกวา
 จะมยีาหรอืวคัซนีที่ไดผล

 เมื่อเกดิการระบาดในประเทศจนีใหมๆ  ปลายเดอืน
ธนัวาคม พ.ศ. 2562 และประเทศไทยเริ่มใชมาตรการคดักรอง
ผูเขาประเทศที่สนามบนิเมื่อวนัที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563 
ทานเจากรมแพทยทหารบกเรียกประชุมเพื่อการรองรับ
สถานการณ ขณะนั้นยงัไมมขีอมลูมากมายเกี่ยวกบัเชื้อไวรสันี้
ทานเจากรมฯ ถามวาจะสื่อสารกับประชาชนอยางไรดี
เพื่อการปองกันและการควบคุมโรคและจะใชยาฆาเชื้อ
อะไรได ผูเขียนจึงตอบโดยใชหลักวา เชื้อไวรัสอุบัติใหม
ที่แสดงอาการทางระบบทางเดินหายใจสวนใหญเกิดจาก 
enveloped virus เชื้อพวกนี้จะตายงายกวาพวกไวรสัที่ไมมี
เปลอืกหุม (non-enveloped virus) การใชแอลกอฮอล 70% 
หรือการลางมือดวยนํ้าและสบูหรือผงซักฟอกก็สามารถ
ฆาเชื้อได คดิวาความรูเบื้องตนนี้สามารถนาํไปปรบัใชกบั
สถานการณระบาดของโรคนี้หรือโรคอุบัติใหมที่อาจเกิด
ขึ้นอกีในอนาคต

เชื้อ SARS-CoV-2  วีระชัย วัฒนวีรเดช
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 จากสถานการณการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม 2019 (SARS-CoV-2) ตั้งแตปลายป พ.ศ. 2562

เปนตนมา ทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาไดมีสวนรวมในการดูแลประชาชน กําลังพลทหารและขาราชการในสวน

ตางๆ มาตั้งแตตน  

ฐิติวัฒน ชางประดับ

ระบาดวิทยา
 ในชวงปลายเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2562 ในเมอืงอูฮั่น

มณฑลหูเปย ประเทศจีน มีการรายงานการระบาดของ

โรคปอดอักเสบที่ยังไมทราบสาเหตุ จนกระทั่งในวันที่ 31

ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลเมอืงอูฮั่นรวมกบัศนูยปองกนั

และควบคมุโรคแหงสาธารณรฐัประชาชนจนีไดรายงานไป

ยงัองคการอนามยัโลกวา โรคปอดอกัเสบที่เกดิขึ้นในเมอืง

อูฮั่น ยงัไมทราบวาเกดิจากเชื้อชนดิใด แตจากการทดสอบ

เบื้องตนไมพบเชื้อที่เปนสาเหตุอันไดแก influenza, avian 

influenza, adenovirus, Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus (SARS-CoV), and Middle East Respiratory 

Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)

 จนกระทั่งในวนัที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 สามารถ

ยนืยนัเชื้อกอโรคไดวาเปนไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม ขณะ

นั้นเรยีกกนัวา novel corovnavirus 2019 (2019-nCoV) 

 ในวนัที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 กระทรวงสาธารณสขุ

ประเทศไทย แถลงขาวพบผูปวยติดเชื้อไวรัส โคโรนา

สายพันธุใหมเปนรายแรกของโลกที่พบนอกประเทศจีน

โดยเปนนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมายังประเทศไทย

หลังจากนั้นในประเทศไทยก็พบผู ป วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

โดยชวงแรกเปนนักทองเที่ยวชาวจีน จนกระทั่งวันที่ 31 

มกราคม พ.ศ. 2563 พบผูปวยคนไทยคนแรกที่ติดเชื้อ

coronavirus สายพันธุใหม มีอาชีพขับรถแท็กซี่ โดยมี

ประวตักิารรบัผูปวยชาวจนีไปสงโรงพยาบาล

 วนัที่ 11 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2563 องคการอนามยัโลก

ประกาศการกําหนดชื่อโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส

โคโรนาสายพนัธุใหมใหเรยีกวา โรค COVID-19 ซึ่งยอมา

จาก “coronavirus disease 2019” หรือ โรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019

 และในวันเดียวกันนี้ ทางคณะกรรมการระหวาง

ประเทศวาดวยอนกุรมวธิานของไวรสั (International Committee

on Taxonomy of Viruses, ICTV) ไดตั้งชื่อเชื้อไวรสัโคโรนา

สายพนัธุใหม 2019 วาเปน SARS-CoV-2 เนื่องจากพบวา 

ลําดับจีโนมของเชื้อมีความคลายคลึงกับ SARS-CoV ถึง

รอยละ 79.5

 ในชวงปลายเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 เริ่มมี

ผูปวยคนไทยตดิเชื้อมากขึ้น สวนใหญเปนคนไทยที่สมัผสั

ใกลชดิกบันกัทองเที่ยว และกลุมคนไทยที่เดนิทางกลบัมา

จากตางประเทศ อาจกลาวไดวาชวงแรกของการระบาด

เปนการนําเขามาจากตางประเทศ และมีการระบาดเปน

กลุมเลก็ๆ 

 ในชวงตนเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563 สถานการณ

การระบาดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการติดตอจาก

คนไทยที่ไมมีประวัติการเดินทางกลับจากตางประเทศ

และไมไดใกลชดิกบัชาวตางชาต ิมกีารระบาดที่สาํคญัคอื 

การระบาดในสถานบันเทิงกลางคืนในกรุงเทพฯ และการ

ระบาดในสนามมวย

 การดําเนินงานดานการปองกันและควบคุมโรค

ระบาดของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาเริ่มในชวงกลาง

เดอืนมกราคม พ.ศ. 2563 หลงัจากที่เราไดรบัขอมูลทั้งใน

และตางประเทศ มีผูปวยตองสงสัยรายแรกเขามาในวันที่ 

29 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยเปนเจาหนาที่ของโรงพยาบาล

ที่เดนิทางกลบัมาจากประเทศจนีและมอีาการไข ไอ และ

เจบ็คอ ซึ่งไดดาํเนนิการแยกผูปวยและเกบ็สิ่งสงตรวจทาง

หองปฏบิตักิาร ผลการตรวจพบวาเปนการตดิเชื้อ human 

rhinovirus/enterovirus 

ฐิติวัฒน ชางประดับฐิติวัฒน ชางประดับฐิติวัฒน ชางประดับฐิติวัฒน ชางประดับฐิติวัฒน ชางประดับฐิติวัฒน ชางประดับ

ระบาดวิทยา อาการทางคลินิก นิยามของ 
ผูปวยสงสัยติดเชื้อที่เขาเกณฑสอบสวน
โรคและประสบการณในการดูแลผูปวยโรค 
COVID-19 ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
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 ในเดอืนกมุภาพนัธถงึมนีาคม พ.ศ. 2563 โรงพยาบาล

พระมงกฎุเกลามผูีปวยสงสยัตดิเชื้อที่เขาเกณฑสอบสวนโรค

(patient under investigation, PUI) เขารบัการตรวจพอสมควร 

เฉลี่ยวนัละ 2-3 ราย แตกย็งัไมพบผูปวยตดิเชื้อ จนกระทั่งเกดิ

การระบาดในสถานบันเทิงและสนามมวย จึงไดรับผูปวย

รายแรกในวนัที่ 14 มนีาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเปนนายทหาร

ที่ตดิเชื้อมาจากสนามมวย และหลงัจากนั้นกเ็ริ่มพบผูปวย

ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่ผูปวยที่ทางโรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลารับไวในหวงการระบาดนี้มีทั้งสิ้น 20 ราย 

เปนผูปวยที่ตดิจากสนามมวย 8 ราย ครอบครวัผูตดิเชื้อ

จากสนามมวย 6 ราย ตดิจากสถานบนัเทงิกลางคนื 2 ราย 

และอื่นๆ อกี 4 ราย ในหวงการระบาดรอบนี้ มยีอดผูปวย

ที่ทางหอผูปวยโรค COVID-19 ดูแลพรอมกนัสูงสดุ15 ราย

ตอวนั ทาํการดแูลรกัษาจนผูปวยสามารถจาํหนายออกจาก

โรงพยาบาลในวนัที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รวมระยะเวลา

ทั้งสิ้น 64 วนั

 ตามมาตรการของทางรัฐบาลที่ประกาศใหผู ที่

เดินทางเขามาในราชอาณาจักรไทยจะตองถูกกักตัวเปน

เวลา 14 วนั กอนจะกลบัภูมลิาํเนาได ในหวงตั้งแตเดอืน

พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เปนตนมา พบวามผีูตดิเชื้อที่พบใน

ประเทศรายสดุทายพบในวนัที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

หลงัจากวนัดงักลาวผูปวยตดิเชื้อที่พบลวนมาจากตางประเทศ

ทั้งสิ้น โดยพบจากการตรวจหาเชื้อในผูกักตนในสถานที่ที่

รฐักาํหนดใหเปนสถานที่กกักนัเพื่อการเฝาระวงัโรค (state 

quarantine, SQ) และ alternative state quarantine (ASQ)

 ในวนัที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ไดรบัการประสาน

จาก SQ วามทีหารไทยที่ไปปฏบิตัภิารกจิที่ประเทศซูดานใต

เดินทางกลับเขามาในราชอาณาจักรไทยจํานวน 3 นาย 

พบวามี 1 นาย มีอาการปวดทองถูกสงตัวไปรักษาที่

โรงพยาบาลรฐัแหงหนึ่งในจงัหวดัสมทุรปราการ และตอมา

พบวาผลตรวจ พบเชื้อ SARS-CoV-2 จงึประสานในการรบั

ตวัผูปวยมารกัษาตอที่โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา

 ระหวางที่รอรบัตวัผูปวยนั้น ไดรบัการประสานจาก

กรมแพทยทหารบกวามีกําลังพลจะเดินทางกลับจากการ

ฝกรวมไทย-สหรฐั จากมลรฐัฮาวาย ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

และในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เชาวันนั้นจึงสงรถ

พยาบาลไปรบัตวัผูปวยทหารที่เดนิทางกลบัมาจากประเทศ

ซูดานใต

 ในชวงคํ่าของวนัเดยีวกนัโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา

สงทมีแพทย พยาบาล และรถพยาบาลไปยงัสนามบนิสวุรรณภมูิ

รอประสานกบัทมีคดักรองของสนามบนิ ในวนันี้เองพบผูปวย

ตองสงสัยทั้งสิ้น 12 นาย ดําเนินการรับตัวจากสนามบิน

เขามายงัโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา ทาํการเกบ็สิ่งสงตรวจ

จากทางเดินหายใจเพื่อตรวจหาเชื้อและรับตัวไวในหอ

ผูปวย PUI สาํหรบักาํลงัพลที่เหลอืสงไปเขา SQ ที่จงัหวดัชลบรุี

หลงัจากผลตรวจพบวามกีาํลงัพลตดิเชื้อ 6 นาย ไดทาํการ

ยายผูปวยเขารับการรักษาในหอผูปวยโรค COVID-19 

สาํหรบั 6 นาย ที่ผลเปนลบดาํเนนิการสงตวัไปเขา SQ ใน

จงัหวดัชลบรุี
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 ในวนัที่ 24, 25 และ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มี

กาํลงัพลวนัละ 1 นายที่ถกูกกัตวัใน SQ มอีาการไข เจบ็คอ

ถูกสงตัวไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์เพื่อ

ทําการตรวจหาเชื้อ ผลตรวจทั้งสามนายพบวาพบเชื้อ 

SARS-CoV-2 

 ในวนัที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทางโรงพยาบาล

พระมงกฎุเกลาไดดาํเนนิการสงรถพยาบาลไปรบัตวัผูปวย

ทั้งสามรายมาจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

เพื่อมาทาํการรกัษาตอในหองแยก หอผูปวยโรค COVID-19 

โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา รวมเปนผูปวยทั้งสิ้น 10 ราย

ลักษณะอาการทางคลินิก
 ผู ปวยโรค COVID-19 จะมีอาการทางคลินิก

แบงออกเปนสามกลุมอาการ ไดแก 

 1.1  กลุมอาการไมรนุแรง คดิเปนรอยละ 81 ของ

ผูปวยโรค COVID-19 โดยมกัจะมอีาการของระบบทางเดนิ

หายใจสวนตน ไดแก ไข ไอแหงๆ บางรายอาจมอีาการไอ

มเีสมหะรวมดวย อาการอื่นๆ ที่อาจพบรวมดวย เชน อาการ

ออนเพลยี ปวดเมื่อยตามตวั คลื่นไส อาเจยีน ถายอจุจาระเหลว

เปนตน สําหรับอาการจมูกไมไดกลิ่น ลิ้นรับรสไมได

จากรายงานการศกึษาในประเทศจนีสามารถพบไดประมาณ

รอยละ 5.1 ของ ผูปวยโรค COVID-19 แตกตางจากรายงาน

ของผูปวยในฝรั่งเศส พบไดถึงรอยละ 47 ของผูปวยโรค 

COVID-19

 2.2. กลุมอาการปอดอักเสบที่ไมรุนแรงคิดเปน

รอยละ 14 ของผูปวยโรค COVID-19 โดยที่พบการอกัเสบ

ของเนื้อปอดจากภาพถายเอกซเรย รวมกบัมอีาการไอ หอบ

เหนื่อย หายใจเรว็ และมรีะดบัออกซเิจนในเลอืดลดลง

 3.3  กลุมอาการวกิฤต คดิเปน รอยละ 5 ของผูปวย

โรค COVID-19 โดยพบวามรีะบบหายใจลมเหลวจนตองใส

ทอชวยหายใจ หรอืมภีาวะ acute respiratory distress syndrome

(ARDS) หรือมีภาวะช็อก หรือมีอวัยวะภายในลมเหลว

หลายระบบ (multi-organ dysfunction syndrome)
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 การกาํหนดนยิามผูปวย PUI ในแตละชวงเวลามี

ความแตกตางกนั ขึ้นกบับรบิทของผูปวย ณ หวงเวลานั้นๆ

เชน ในชวงแรกที่มกีารระบาด การกาํหนดใหผูที่เดนิทางกลบั

มาจากเมอืงอูฮั่น มณฑลเหอเปย สาธารณรฐัประชาชนจนี 

เทานั้นที่เขาขายตองสอบสวนโรค แตเมื่อมกีารระบาดไปทั่ว

นิยามผูปวยสงสัยติดเชื้อที่เขาเกณฑสอบสวนโรค (patient under investigation หรือ PUI)

ประเทศจนี กไ็ดเปลี่ยนคาํนยิามโดยมกีารปรบัเปลี่ยนไปให

เหมาะสมกบัสถานการณของการระบาด

 จนกระทั่งคาํนยิามผูปวย PUI ฉบบัลาสดุ เมื่อวนัที่

23 มถินุายน พ.ศ. 2563 ไดกาํหนดใหมผีูปวย PUI แบงออก

เปน 4 กลุม ดงัตารางที่ 1

ตารางที่ 1 นยิามผูสงสยัตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม 2019 ที่เขาเกณฑสอบสวนโรค (patient under investigation 

   หรอื PUI) 16 มถินุายน พ.ศ. 2563 (ปรบัปรงุ 23 มถินุายน พ.ศ.2563)

อาการและอาการแสดง

กรณทีี ่1 การเฝาระวงัทีด่านควบคมุ

โรคติดตอระหวางประเทศ

• อณุหภูมริางกายตั้งแต 37.3 องศา

 เซลเซยีสขึ้นไป หรอือาการของระบบ

 ทางเดนิหายใจอยางใดอยางหนึ่ง

 ดงัตอไปนี้ ไอ นํ้ามกู เจบ็คอ ไมไดกลิ่น

 หายใจเรว็ หายใจเหนื่อย หรอืหายใจ

 ลาํบาก

กรณีที่ 2 การเฝาระวังในผูสงสัย

ติดเชื้อ/ผูปวย

• ผูสงสัยติดเชื้อที่มีอาการ ไดแก

 อาการของระบบทางเดินหายใจ

 อยางใดอยางหนึ่ง ดงัตอไปนี้ ไอ 

 นํ้ามูก เจบ็คอ ไมไดกลิ่น หายใจเรว็

 หายใจเหนื่อย หรอืหายใจลาํบาก 

 และ/หรอื ประวตัมิไีข หรอือณุหภมูิ

 กายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียส

 ขึ้นไป

ปจจัยเสี่ยง
(สถานการณปจจุบันไมพบผูปวย

ติดเชื้อในประเทศ)
1. มปีระวตัเิดนิทางไปยงั หรอืมาจาก

 ตางประเทศทกุเที่ยวบนิ ทกุชองทาง

 ระหวางประเทศ

1. การมปีระวตัใินชวงเวลา 14 วนักอน

 วนัเริ่มปวย อยางใดอยางหนึ่ง โดย

 แบง 2 กลุม ดงันี้

 1) กลุมที่มปีจจยัเสี่ยงสูง

     - มปีระวตัเิดนิทางไปยงั หรอื 

   มาจาก หรอือยูอาศยัในพื้นที่

   เกดิโรคในชวงเวลานั้น

  - สมัผสักบัผูปวยยนืยนัโรคตดิเชื้อ

   ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม 2019 

  - ไปในสถานที่ชุมนุมชนหรือ

   สถานที่ที่มกีารรวมกลุมคนที่มี

   การรายงานผูปวยยนืยนัฯ เชน

   ตลาดนัด หางสรรพสินคา 

   สถานพยาบาล หรือขนสง

   สาธารณะ

มาตรการการกักกัน

1. กรณตีรวจไมพบเชื้อ กกักนัอยางนอย

 14 วนั หรอืเปนไปตามมาตรการที่

 รฐับาลกาํหนด

1. กรณตีรวจไมพบเชื้อ กกักนัอยาง

 นอย 14 วนั

2. กรณีตรวจไมพบเชื้อ รักษาตาม

 แนวทางเวชปฏบิตัขิองโรคที่เปน
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อาการและอาการแสดง

• ผูปวยโรคปอดอกัเสบ

กรณท่ีี 3 การเฝาระวงัในบคุลากร

ดานการแพทยและสาธารณสุข

• อาการของระบบทางเดินหายใจ

 อยางใดอยางหนึ่ง ดงัตอไปนี้ ไอ 

 นํ้ามกูเจบ็คอ ไมไดกลิ่น หายใจเรว็

 หายใจเหนื่อย หรอืหายใจลาํบาก 

 และ/หรอื ประวตัมิไีข หรอือณุหภมูิ

 กายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซยีสขึ้นไป 

 หรอื ปอดอกัเสบ

กรณีที ่4 การเฝาระวงัผูมอีาการตดิเชือ้

ระบบทางเดนิหายใจเปนกลุมกอน

• ผูมอีาการตดิเชื้อระบบทางเดนิหายใจ

 เปนกลุมกอน (cluster) ตั้งแต 5 ราย

 ขึ้นไป ในสถานที่เดียวกัน (กรณี

ปจจัยเสี่ยง
(สถานการณปจจุบันไมพบผูปวย

ติดเชื้อในประเทศ)
 

      2) กลุมที่มปีจจยัเสี่ยงตํ่า

    - ประกอบอาชพีที่เกี่ยวของกบั

   นกัทองเที่ยว สถานที่แออดั 

   หรอืตดิตอกบัคนจาํนวนมาก

  - ไปในสถานที่ชมุนมุชน หรอื 

   สถานที่ที่มกีารรวมกลุมคน 

   เชน ตลาดนดั หางสรรพสนิคา 

   สถานพยาบาล หรอื ขนสง

   สาธารณะ

1. ไมพบสาเหตทุี่ชดัเจน หรอืแพทย

 ผูตรวจรกัษาสงสยัวาเปนโรคตดิเชื้อ

 ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม 2019

1. แพทยผูตรวจรกัษาสงสยัวาเปนโรค

 ตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม 2019

 หรอืมปีระวตัสิมัผสัผูปวย/ผูสงสยั

 วาปวยฯ

1. เปนกลุมกอนในสถานที่ และชวง

 สัปดาหเดียวกัน โดยมีความ

 เชื่อมโยงทางระบาดวทิยา

มาตรการการกักกัน

1. กรณตีรวจไมพบเชื้อ กกักนัอยางนอย

 14 วนั หรอืเปนไปตามมาตรการที่

 รฐับาลกาํหนด

1. กรณตีรวจไมพบเชื้อ รกัษาตามแนว

 ทางเวชปฏบิตัขิองโรคที่เปน

1. กรณตีรวจไมพบเชื้อ รกัษาตามแนว

 ทางเวชปฏบิตัขิองโรคที่เปน

1. กรณตีรวจไมพบเชื้อ รกัษาตามแนว 

 ทางเวชปฏบิตัขิองโรคที่เปน
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 กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการเฝาระวังคัดกรองและปองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 

2019 หรอืโรค COVID-19 โดยไดออกแนวปฏบิตัแิละมาตรการตางๆเพื่อใชเปนแนวทางในการใหการรกัษาและควบคมุ

การแพรระบาดของโรคนี้ในระดับประเทศ ในสวนของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาไดจัดทํา“แบบคัดกรองผูปวยสงสัย

โรคปอดอกัเสบจากเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม 2019” (รูปที่1) ใชคดักรองผูปวยนอกเริ่มใชครั้งแรกเมื่อวนัที่ 27 มกราคม 

พ.ศ. 2563 ณ จดุพยาบาลคดักรอง เวชระเบยีน หองตรวจโรคและหองฉกุเฉนิ แบบคดักรองและนยิามผูปวยสงสยัที่เขา

เกณฑสอบสวนโรค (patient under investigation, PUI) นี้สรางขึ้นโดยอางองิจากแนวทางเวชปฏบิตั ิของกรมการแพทย 

กระทรวงสาธารณสขุรวมกบัคณาจารยคณะแพทยศาสตรจากมหาวทิยาลยัตางๆ โดยหนวยปองกนัและควบคมุโรคตดิเชื้อ

ในโรงพยาบาลไดปรบัปรงุแบบคดักรองนี้เปนระยะๆ ใหสอดคลองกบัสถานการณผูปวยโรค COVID-19 ที่เปลี่ยนแปลงไป

หากมีผูปวยเขาเกณฑหรือสงสัยติดเชื้อโรค COVID-19 ทางหนวยปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลไดระบุ

วธิกีารปฏบิตัแิละการใสอปุกรณปองกนัสวนบคุคล (personal protective equipment, PPE) ที่เหมาะสมเพื่อเคลื่อนยาย

ผูปวยไปตรวจที่หองตรวจที่กาํหนดไวในแบบคดักรอง มกีารประชมุชี้แจงวธิกีารใชแบบคดักรองกบัผูที่เกี่ยวของทกุระดบั

เพื่อใหเกดิความเขาใจในวธิปีฏบิตั ิ

แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ที่เกี่ยวของกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม 2019

กัญญา  ผณินทร

 การปฏิบัติในการรับผูปวย PUI เขาไวรักษาใน

โรงพยาบาลนั้น หนวยปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อใน

โรงพยาบาลรวมกับแพทยโรคติดเชื้อของกองอายุรกรรม

และกองกมุารเวชกรรมจดัทาํ “แนวทางปฏิบตัใินการรบั

ผูปวยสงสยัโรคปอดอักเสบจากเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม

2019 รพ.รร.6” โดยอางอิงแนวทางและมาตรการของ

กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุเพื่อใชเปนแนวทางใน

การคดัแยก ตรวจรกัษาผูปวยของโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา

และมีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัตินี้ใหสอดคลองกับ

สถานการณ (รูปที่ 2)

 หนวยราชการหรือสถานศึกษาของทางราชการ

หลายแหงไดออกมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรค 

COVID-19 เพื่อลดความเสี่ยงตอการตดิเชื้อและ/หรอืการนาํ

เชื้อจากตางประเทศเขามาแพรกระจายในประเทศไทย  

ผู อํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาไดลงนามใน 

“ประกาศแนวทางการปฏิบัติของบุคลากร รพ.รร.6 

เรือ่งการเดินทางไปตางประเทศในหวงทีม่กีารระบาดของ

โรค COVID-19 “ ลงวนัที่ 25 กมุภาพนัธ พ.ศ.2563 (รูปที่ 3)

โดยขอความรวมมอืจากบคุลากรในโรงพยาบาลงดเดนิทาง

ไปตางประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มกีารระบาดซึ่งประกาศ

โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขจนถึงวันที่ 30 

เมษายน พ.ศ. 2563 รวมถงึวธิปีฏบิตัติวัเมื่อเดนิทางกลบัจาก

ตางประเทศในกรณทีี่มคีวามจาํเปนตองเดนิทางไป ตอมา

สถานการณระบาดแพรกระจายเปนวงกวางและรุนแรง

มากขึ้นจงึประกาศเรื่อง “แนวทางการปฏบิตัขิองบคุลากร 

รพ.รร.6 ในการเดินทางไปตางประเทศที่มีการระบาด

ตอเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” เมื่อวันที่ 5 

มนีาคม พ.ศ.2563 (รปูที่ 4)  โดยไมอนมุตัหิรอืไมอนญุาตให

บคุลากรเดนิทางไปหรอืแวะผาน (transit) ประเทศกลุมเสี่ยง

ที่มีรายงานการระบาดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจนถึงวันที่ 30 

เมษายน พ.ศ. 2563 รวมถงึการปฏบิตัติวัของผูที่เดนิทางกลบั

หรอืแวะผาน (transit) ประเทศกลุมเสี่ยง ใหหยดุปฏบิตังิาน

เพื่อเฝาสงัเกตอาการตนเองเปนพเิศษเปนเวลา 14 วนั

 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาไดออกคําแนะนํา

สาํหรบัผูปวยที่มารบัการตรวจแตละรายแยกตามความเสี่ยง

เพื่อเปนการใหขอมูลดานการเจบ็ปวย ความเสี่ยงตอการตดิ

เชื้อและแพรกระจายโรครวมถงึวธิกีารปฏบิตัติวัที่เหมาะสม

ในหวงเวลา 14 วัน มีหมายเลขโทรศัพทติดตอซึ่งเปน

หมายเลข Hot line COVID-19 หากผูปวยมขีอสงสยัสามารถ

โทรศพัทปรกึษาไดตลอดเวลา
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รูปที่ 1 แบบคัดกรองผูปวยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019
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รูปที่ 2 แนวปฏิบัติในการรับผูปวยสงสัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
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รูปที่ 3 ประกาศแนวทางการปฏิบัติของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เรื่องการเดินทางไปตางประเทศ
ในหวงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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รูปที่ 4 ประกาศโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เรื่องแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ในการเดินทางไปตางประเทศที่มีการระบาดตอเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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 ในสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ซึ่งเริ่มมีการประกาศครั้งแรก

เมื่อวนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ในเมอืงอูฮั่น สาธารณรฐัประชาชนจนี ชวงเวลานั้นประเทศไทยเปนประเทศที่สองที่

มรีายงานผูตดิเชื้อ หลายหนวยงานเริ่มมกีารตื่นตวัในการเตรยีมการรบัมือโดยศกึษาจากการบรหิารจดัการในจนี โดยมี

แกนนาํในการรบัมอืสถานการณคอืกระทรวงสาธารณสขุ นอกจากนี้ยงัมหีนวยงานราชการอื่นๆ และภาคเอกชนเขามา

ใหการสนบัสนนุเปนอยางมาก

องคกรทีโ่รงพยาบาลพระมงกฎุเกลา
มีสวนตองผูกพันและการสนับสนุน
จากหนวยเหนือ วิริสสร วงศศรีชนาลัย

 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลาเปนโรงพยาบาลหลกั

ในสงักดักรมแพทยทหารบก กองทพับก นอกจากนั้นยงัเปน

โรงพยาบาลในเครอืขายโรงพยาบาลมหาวทิยาลยั (UHOSNET)

อกีดวย ทั้งนี้การทาํงานจงึตองมกีารสอดคลองกบันโยบาย

ของภาครัฐโดยความรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุข 

ทํางานรวมกับเครือขาย UHOSNET และทํางานภายใต

นโยบายของกรมแพทยทหารบกและกองทพับก การทาํงาน

ประสานงานเชนนี้จะตองอาศัยการประชุมบอยครั้งและ

หลายสถานที่ตลอดชวงเวลาเตรียมการคือเดือนมีนาคม

จนถงึตนเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
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หนวยงานที่มีการติดตอประสานงาน

 หนวยงาน หนาที่หรือการสนับสนุน
หนวยบังคับบัญชา กรมแพทยทหารบก ศูนยบรหิารสถานการณ ควบคมุ บงัคบับญัชา 

 (เจากรมแพทยทหารบก) แพรระบาดของโรคตดิเชื้อ เสนอแนะ ประสานงานกบั

  ไวรสัโคโรนา 2019 กระทรวงกลาโหมและ

 กองทพับก กองทพับก (ศบค.ทบ.) กระทรวงสาธารณสขุ

 (ผูบญัชาการทหารบก) (ที่ปรกึษาพเิศษกองทพับก)

 กระทรวงกลาโหม  ประสานการปฏบิตังิาน

 (รมช.กห.)  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

   state quarantine (SQ)

หนวยงานดานนโยบาย กระทรวงสาธารณสขุ ศูนยบรหิารงานสถานการณ นโยบายการรบัมอืกบั

และแผน  โควดิ (ศบค.) สถานการณ

 กรมควบคมุโรค  การเฝาระวงั ควบคมุ สบืสวน

   รวมถงึการออก code

   ในการตรวจหาเชื้อ 

หนวยรวมบริหารจัดการ UHOSNET  ใหความรวมมอื จดัสรร

และทรัพยากร   ทรพัยากรรวมกนั

หนวยงานราชการและ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี  สรางหองความดนัลบสาํหรบั

เอกชนที่สนับสนุน พระจอมเกลาธนบรุ ี  หอง hydrogen peroxide 

   vaporization และบรจิาค

   เครื่องที่ใชพน นํ้ายา

   (BioquellTM)

 สมาคมวศิวกรรมตานภยัโควดิ  บรจิาคอปุกรณปองกนัเชื้อ 

   นวตักรรมตางๆ

 สถาบนัพระจอมเกลา  บรจิาคตูเกบ็เชื้อ

 เจาคณุทหารลาดกระบงั  ระบบฆาเชื้อ

 สถาบนัพระจอมเกลา  บรจิาคหุนยนตปองกนั

 พระนครเหนอื  การแพรเชื้อ 

 สมาคมวศิวกรรมปรบัอากาศ  ออกแบบและสรางระบบ

 แหงประเทศไทยและ  ปรบัอากาศแรงดนัลบใหกบั

 บรษิทั Saijo-Denki  อาคารตกึอบุตัเิหต ุหอผูปวย 

   (ICU อบุตัเิหต)ุ หอผูปวย

   อบุตัเิหตชุั้น 4 และหอผูปวย

   อบุตัเิหตชุั้น 5 

 หนวยงานเอกชนและผูบรจิาค  เครื่องอปุโภค บรโิภค

 อื่นๆ ตามที่ระบไุวในบทความ  นวตักรรมและอปุกรณ

 เรื่อง “นวตักรรมและความ  ปองกนัตางๆ

 รวมมอืจากหนวยงานและ

 สถาบนัตางๆ
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คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ
 การสนับสนุนจากหนวยเหนือ 

 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาไดรับนโยบายจากกองทัพบกในการเปนโรงพยาบาลหลักที่มีขีดความสามารถสูง

เพื่อรับมือสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 จึงมีความจําเปนตองเตรียมการเรื่องมาตรการและสถานที่

โดยเฉพาะอยางยิ่งการจดัตั้งคลนิกิโรคระบบทางเดนิหายใจ (acute respiratory infection, ARI clinic) และหอผูปวยแยก

โรคความดนัลบ (cohort ward) โดยไดดาํเนนิการดงันี้

 3. ไดรบัการบาํรงุขวญัและตรวจเยี่ยมจาก ผบ.ทบ.

หลายครั้งเมื่อมกีารปฏบิตักิารหรอืสถานการณที่รบัผูตดิเชื้อ

 4. ไดรบัการสนบัสนนุหนากากแรงดนับวกปองกนั

การตดิเชื้อในระบบทางเดนิหายใจ (powered air purifying 

respirator, PAPR) จากกองสงเสริมสุขภาพและเวชกรรม

ปองกนั กรมแพทยทหารบก (กสวป.พบ.) 

 1. ขอรับการสนับสนุนการจัดสราง ARI clinic

โดยไดรับการสนับสนุนจาก กองพันทหารชางเครื่องมือ

พเิศษ (พนั.ช.คมศ.) ตามคาํสั่งของผูบญัชาการทหารบก 

 2. ไดรับคําแนะนํา รวมถึงการกํากับดูแลจากที่

ปรึกษาพิเศษกองทัพบกในฐานะผูอํานวยการศูนยบริหาร

สถานการณแพรระบาดของโรค COVID-19 กองทัพบก 

(ศบค.ทบ.)
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สถานการณของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
เมื่อเริ่มมีการระบาด

 การระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย เริ่มตั้งแตวนัที่ 13 มกราคม 

พ.ศ. 2563 โดยประเทศไทยเปนประเทศที่พบผูปวยยนืยนัรายแรกนอกประเทศจนี การคดักรองผูปวยเดนิทางเขาประเทศ

เดอืน มกราคม พบผูปวยประปราย โดยเปนผูเดนิทางมาจากประเทศจนีแทบทั้งสิ้น ซึ่งการคดักรองที่สนามบนิ กระทาํ

การเบื้องตนโดยกระทรวงสาธารณสขุ การแพรเชื้อในประเทศมรีายงานครั้งแรก เมื่อวนัที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 

ปริยนันทน จารุจินดา

 วันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 เจากรมแพทย

ทหารบกเรียกประชุมผูบริหารของกรมแพทยทหารบกและ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาเปนการดวน เนื่องจากมีดําริ

จากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

ในการใชแพทยทหารชวยเหลอืกระทรวงสาธารณสขุในการ

คดักรองผูปวยที่สนามบนิหลกัคอื ดอนเมอืงและสวุรรณภมู ิ

รวมทั้งสนามบนิยอยทั่วประเทศ นบัตั้งแตนั้น โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลาเปนโรงพยาบาลหลักรวมกับกระทรวง

สาธารณสุขในการคัดกรองผูปวยที่สนามบินดอนเมือง

และสนามบินสุวรรณภูมิ (รูปที่ 1) สวนโรงพยาบาลใน

สงักดักรมแพทยทหารบกตามมณฑลทหารบกตางๆ นอก

กรงุเทพมหานครรบัผดิชอบสนามบนิยอยทั่วประเทศ โดยได

รบัความรวมมอืจากกองทพัอากาศ กองทพัเรอื และกองทพัไทย

ในการประสานงานและแบงภารกจิ

 วนัที่ 4 กมุภาพนัธ พ.ศ. 2563 กรมแพทยทหารบก

ไดรับการประสานจากกองทัพเรือเพื่อปฏิบัติภารกิจรับ

ประชาชนชาวไทยเที่ยวแรกกลบัมาตภูุมจิากสนามบนิอูฮั่น

โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลาไดจดัทมีแพทย พยาบาลหนวย

ปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ปฏิบัติภารกิจที่สนามบิน

อูตะเภา เพื่อรับและคัดกรองชาวไทย จนภารกิจสําเร็จ

ลุลวงตามมาตรฐานองคการอนามัยโลก ในขณะนั้นยังมี

องคความรูดานการรบัมอืกบัเชื้อไวรสัไมมากนกั

 เมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2563 พบผูปวย

ยนืยนัในประเทศทั้งสิ้น 40 ราย จาํนวนผูปวยเพิ่มขึ้นอยาง

รวดเรว็ในชวงกลางเดอืนมนีาคม เปนมากกวา 100 คนตอวนั

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาไดมีการวางแผนเพื่อจัดแบง

พื้นที่ในการเตรยีมรบัมอืกบัสถานการณระบาด โดยเริ่มตน

ตั้งคลนิกิโรคระบบทางเดนิหายใจ (acute respiratory infection,

ARI clinic) สาํหรบัผูที่มอีาการไขหรอืหวดั แยกมาตรวจที่ใต

อาคารศนูยวจิยั (คลนิกิวณัโรค) ซึ่งมหีองความดนัลบในการเกบ็

เสมหะเพื่อตรวจหาเชื้อและหองเอกซเรยแยกจากตึกอื่นๆ 

มกีารวางแผนใชตกึอาคารสมเดจ็ยา 90 ชั้น 6 (สย.90/6)  

ซึ่งเปนหอผูปวยหองพเิศษอายรุกรรมโดยใชปกตะวนัตกใน

การรบัผูปวย PUI 12 เตยีง และปกตะวนัออกในการรบัผู

ปวยยนืยนัอกี 10 เตยีง เนื่องจากอาคาร สย.90/6 มลีฟิต

แยกตางหากจากลิฟตที่ใชกับผูปวยอื่นและคนทั่วไป รวม

ทั้งระบบแอรแยกในแตละหอง ทําใหลดการปนเปอนหรือ

การแพรกระจายเชื้อไดโดยรับผูปวยยืนยันรายแรกเมื่อวัน

ที่ 14 มนีาคม พ.ศ. 2563 จากเหตกุารณสนามมวยลมุพนิี

 ในระหวางชวงเดือนมีนาคม ไดมีการผลิตสื่อ

ประชาสมัพนัธใหความรูและการปฏบิตัติวัสาํหรบัประชาชน

ทั่วไป ผูปวยสงสยัตดิเชื้อที่เขาเกณฑสอบสวนโรค (patient 

under investigation, PUI) ผูปวยสงสยั/ยนืยนัโรค COVID-19 

รวมทั้งการปฏิบัติตัวของญาติผู ปวยและเจาหนาที่ใน

โรงพยาบาล เพื่อลดการเสี่ยงตอการติดเชื้อและลดการ

แพรเชื้อใหมากที่สุด และกระจายสื่อประชาสัมพันธใหแก

โรงพยาบาลสงักดักองทพับกอื่นๆ รวมทั้งหนวยงานทหาร

มกีารประชมุรวมกบักระทรวงสาธารณสขุ กรงุเทพมหานคร 

และกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทยทุกสัปดาห

ในการรับมือวางแผนเรื่องการบูรณาการบริหารเตียง เพื่อ

รองรบัผูปวยวกิฤต และผูปวยจาํนวนมาก

 วนัที่ 23 มนีาคม พ.ศ. 2563 เริ่มมรีะบบคดักรอง

ผูปวยที่เขาโรงพยาบาลในทกุตกึ แบบเดนิเขาออกทางเดยีว

(one way) โดยใชพยาบาล ผูชวยพยาบาลประจาํทกุจดุ ตลอด 

24 ชั่วโมงและสงทมีแพทยพยาบาล เปนทมีประจาํสถาน

ที่ที่รัฐกําหนดใหเปนสถานที่ที่รัฐกําหนดใหเปนสถานที่

กกักนัเพื่อการเฝาระวงัโรค (state quarantine, SQ) 2 โรงแรม 

คอื โรงแรมเดอะภทัรา พระราม 9 และโรงแรมแอมบาสเดอร

สขุมุวทิ 11 วงรอบละ 14 วนั ทาํใหเกดิปญหาการขาดแคลน

พยาบาลในการปฏิบัติงานประจํา โดยตองมีการบริหาร

จัดการสับเปลี่ยนการขึ้นเวรและลดจํานวนเตียงรับผูปวย

ในโรงพยาบาลลงบางสวน
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 ผูอาํนวยการโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา มนีโยบาย

การจดัแบงพื้นที่ (zoning) ใหชดัเจน โดยใหอาคารเฉลมิพระเกยีรติ

6 รอบ พระชนพรรษา เปนพื้นที่สเีขยีวและวางแผนใชอาคาร

ทานผูหญงิประภาศร ีกาํลงัเอก (ตกึอบุตัเิหต)ุ ในการรบัผูปวย

ยนืยนัโดยใชหอผูปวยอบุตัเิหตชุั้น 4 (อบ.4) เปน cohort ward

เตยีงรวม 18 เตยีง และเตยีงหองพเิศษ 2 เตยีง หอผูปวย

อบุตัเิหตชุั้น 5 (อบ.5) เปนอกี cohort ward เตยีงรวม 18 เตยีง

และหอผูปวยวกิฤต ชั้น 3 (I.C.U.อบุตัเิหต)ุ 5 เตยีง รวม 43 เตยีง

ใหอาคารสมเดจ็ยา ชั้น 6 รบัเฉพาะผูปวยตองสงสยัเทานั้น 

เพื่อการบรหิารจดัการพื้นที่

 อาคารทานผูหญงิประภาศร ีกาํลงัเอก เปนอาคารเกา

อาย ุ36 ป (เปดอาคาร พ.ศ. 2527) ไมมโีครงสรางพื้นฐาน

ในการรองรบัผูปวยโรคอบุตัใิหม หองตางๆ มอีากาศรั่วไหล

นอกหอง ระบบแอรเปนแบบหมนุเวยีน ไมสามารถควบคมุ

ความชื้นได แตดวยความรวมมือระหวางโรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลา บริษัทเอกชน(บริษัท ไซโจเดนกิ จํากัด) 

และสถาบนัวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา

ธนบรุ ีสมาคมวศิวกรรมปรบัอากาศแหงประเทศไทย ไดวาง

ระบบหองผูปวยความดันลบในหอผูปวยรวม หองพิเศษ 

และหองผู ปวยวิกฤต ตามมาตรฐานของ WHO และ

มาตรฐานสมาคมวศิวกรรมปรบัอากาศ นบัเปนอาคารที่มี

หองความดันลบตามมาตรฐานที่รับผูปวยไดมากที่สุดใน

ประเทศไทย โดยใชเวลา 2 เดอืน ทั้งนี้ดวยบรบิทของการ

เปนโรงพยาบาลทหารที่ใหญที่สุด รวมทั้งเปนโรงเรียน

แพทยที่ตองเตรยีมแผนในการรองรบัผูปวยในทกุภาวะและ

ไดสรางหองผาตัดความดันลบ สําหรับการผาตัดและการ

สองกลอง รวมทั้งงานผาตดัทางทนัตกรรมในผูปวยตดิเชื้อ

โรค COVID-19 ที่หองผาตดั ตกึอบุตัเิหตชุั้น 3 เปนครั้งแรก

ของประเทศไทยดวย

 ดานการดแูลผูปวยนอก หลงัจากใชพื้นที่ชั่วคราว

ที่คลินิกวัณโรคแลว ไดยายมาใชพื้นที่ใตถุนตึกธนาคาร

ทหารไทย โดยวางระบบการเขาออกผูปวยแบบทศิทางเดยีว

การวางระบบทศิทางการไหลของอากาศ ลดการปนเปอน 

และสรางหองเก็บเสมหะจาก nasopharyngeal swab 

เพื่อตรวจหาเชื้อแบบความดันบวก โดยโรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลาเปนผูออกแบบและไดรับการชวยเหลือ

ดานการกอสรางจากกรมการทหารชาง นอกจากนี้ยัง

มีระบบการรับยาทางไปรษณีย โดยใชวิธีโทรศัพทถาม

ความตองการถึงผูปวยนัดทุกราย และใชวิธีรับคําขอผาน

โปรแกรมประยกุต (application) ทาํใหสามารถจายยาผูปวย

ไดเปนจาํนวนมากไปสูทกุภูมภิาค

รูปที่ 1 กองทัพบกสงแพทยทหารรวมคัดกรองไวรัส SARS-CoV-2 ทั่วประเทศ โดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลารวมมือ
กับกระทรวงสาธารณสุขในการคัดกรองผูที่เดินทางมาที่สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ
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 จากสถานการณโรค COVID-19 ทาํใหไดเหน็ความ

รวมมือจากเจาหนาที่โรงพยาบาลทุกภาคสวน ทั้งแพทย 

พยาบาล เจาหนาที่จากหนวยงานทกุระดบัในการรบัมอืกบั

โรคอบุตัใิหม ที่หลายคนไมเคยเผชญิมากอน แมมอีปุสรรค

ในดานกาํลงัพล การขาดแคลนอปุกรณปองกนัสวนบคุคล 

(personal protective equipment, PPE) ในระยะแรก แตทกุคน

ไดชวยกันขับเคลื่อนและบริหารจัดการ จนโรงพยาบาล

พระมงกฎุเกลาสามารถฝาวกิฤตดานตางๆ และเปนโรงพยาบาล

หนึ่งที่มคีวามพรอมในการรบัมอืกบัสถานการณการระบาด 

รวมทั้งสถานการณอื่นๆ ในอนาคตดวย

รูปที่ 2 การจัดใหมีการคัดกรองที่ทางเขาของตึกตางๆ
ในโรงพยาบาลและการกําหนดทางออก (ซาย) การแตงชุด

ตามคําแนะนําขององคการอนามัยโลกเพื่อดูแล
ผูปวยโรค COVID-19 (ขวา)
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 การรบัผูปวยโรคตดิตอที่มกีารระบาดแบบ droplet transmission ควรใหผูปวยอยูในหองเดี่ยว แตถาไมสามารถ

ทําไดเนื่องจากความจํากัดของสถานที่ แนะนําใหใชวิธีดูแลผูปวยโรคเดียวกันอยูในหอผูปวยเดียวกัน (cohorting)

ทางโรงพยาบาลพระมงกฎุกลาจงึไดปรบัปรงุหอผูปวยที่ตกึอบุัตเิหตชุั้น 4 และชั้น 5 ใหกลายเปน cohort ward เพื่อรบั

สถานการณการระบาดของโรค COVID-19 และเนื่องจากการระบาดของโรคในครั้งนี้เกดิขึ้นโดยกระทนัหนัและอาจเกดิ

การระบาดขึ้นในประเทศไทยไดทุกเมื่อ จึงกําหนดเวลาที่จะใชในการปรับปรุงหองดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน 10 วัน

ทั้งการปรบัปรงุ cohort ward, หอผูปวยวกิฤต (ICU) และหองผาตดั โดยไดรบัความชวยเหลอืจากบรษิทัไซโจเดนก ิจาํกดั 

และสมาคมวศิวกรรมปรบัอากาศแหงประเทศไทย โดยฝายโรงพยาบาลตองเสนอความตองการ ทางสมาคมวศิวกรรมฯ 

ชวยออกแบบและบรษิทัไซโจเดนกเิปนผูผลติเครื่องปรบัอากาศตดิตั้งและเปนผูใหการสนบัสนนุทนุดวย โดยมีหลกัการ

และรายละเอยีดดงันี้

 1. การทาํใหในหอผูปวยมคีวามดนัเปนลบในหอง 

ประมาณ -5 ปาสกาล (pascal) (ตั้งใหอยูระหวาง – 2 ถงึ 

– 6 ปาสกาล) เมื่อเทยีบกบับรเิวณนอกหอผูปวย (ขณะใช

งานจรงิความดนัหองอยูที่ -10 ปาสกาล) โดยใชทอ 2 ทอ 

ไดแก ทอนําอากาศตามธรรมชาติ เขามาโดยเครื่องปรับ

อากาศ (ทอสดีาํ) และระบบดูดอากาศออก (ทออลูมเินยีม) 

(รูปที่ 1) 

Cohort Ward วีระชัย วัฒนวีรเดช

รูปที่ 1 ทอนําอากาศตามธรรมชาติ เขามาโดยเครื่องปรับอากาศ 
(ทอสีดํา) และระบบดูดอากาศออก (ทออลูมิเนียม)

 2. ตรงหัวเตียงนอนของผูปวยมีตะแกรง (grill) 

พรอมระบบดูดอากาศจากการปนเปอนเมื่อผูปวยหายใจ

ออก ไอ หรอื จาม อากาศที่ดูดจากตะแกรงจะไปรวมกนั

ในทออลูมเินยีมที่อยูบนฝาเพดาน
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วีระชัย วัฒนวีรเดช  3. ระบบดูดอากาศออก ที่เปนทออลูมิเนียมจะถูกดูดออกไปนอกอาคาร ทอนี้จะตอขึ้นไปบนดาดฟาชั้น 8

เพื่อปลอยอากาศออก โดยมแีผนกรอง (High Ellieieney particulate air fiFilter, HEPA fiFilter) และระบบ ozone ฆาเชื้อกอน

ปลอยอากาศออกสูภายนอก (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ระบบดูดอากาศออกจาก cohort ward

 4. การจดัใหมเีครื่องมอืชวยเจาหนาที่ในการดแูลผูปวย 

ไดแก 

   - กลองวงจรปด VDO และ intercom ใชตดิตอกนั

    ระหวางเจาหนาที่กบัผูปวยประจาํทกุเตยีง

   - จดัเครื่องวดัความดนัโลหติ วดัอณุหภูม ิชพีจร

    แบบอตัโนมตั ิเมื่อสอนผูปวยจนสามารถใช

    งานไดถูกตอง ผูปวยจะวดัสญัญาณชพีเหลานี้

    ดวยตัวเองและสามารถแสดงผลผานการ

    ติดตอกับเจาหนาที่โดยทาง group line

    (รูปที่ 3)

   - ใชหุนยนตกระจกในการสื่อสารกบัผูปวยและ

    หุนยนตปนโตชวยในการแจกยา แจกอาหาร 

    รวมทั้งสิ่งตางๆ ที่ผูปวยตองการ (รูปที่ 4)

รูปที่ 3 ผูปวยวัดสัญญาณชีพแลวรายงานผลผานการติดตอ
กับเจาหนาที่โดยทาง group line
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รูปที่ 4 ใชหุนยนตกระจกในการสื่อสารกับผูปวยและหุนยนตปนโตชวยในการแจกยา แจกอาหาร

หุนยนตกระจก

หุนยนตปนโต
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 เนื่องจากหลายโรงพยาบาลในประเทศไทย สรางหองหอผูปวยวกิฤต (ICU) แบบแยกโรคสาํหรบัโรคกระจายเชื้อ

ทางอากาศแบบละอองฝอยขนาดเลก็ (Airborne Infection Isolation Room หรอื AIIR) โดยมกีารกระจายไปตามตกึตางๆ 

ตกึละ 1-2 หอง ในโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลาเปนแบบเดยีวกนั เมื่อเกดิการระบาดของโรค COVID-19 และมคีวามเปน

หวงวาอาจเกดิมผีูปวยหนกัจาํนวนหลายคน ถาตองการกระจายไปรกัษาในหลายๆ ตกึ จะทาํใหการควบคมุปองกนัโรค

เปนไปดวยความยากลาํบาก มกีารใชบคุลากรและอปุกรณปองกนัสวนบคุคล (personal protective equipment, PPE) 

มากขึ้น จงึสรางหอง ICU แบบ AIIR จาํนวน 5 หองที่ตกึอบุตัเิหตชุั้น 3 จากการปรบัปรงุหองเดมิที่ใชเปนหอผูปวยวกิฤต 

(ICU อบุตัเิหต)ุ การปรบัปรงุนี้ไดรบัความชวยเหลอืจากบรษิทัไซโจเดนก ิจาํกดั และสมาคมวศิวกรรมปรบัอากาศแหง

ประเทศไทย โดยฝายโรงพยาบาลตองเสนอความตองการ ทางสมาคมวศิวกรรมฯ ชวยออกแบบและบรษิทัไซโจเดนกิ

เปนผูผลติเครื่องปรบัอากาศตดิตั้งและเปนผูใหการสนบัสนนุทนุดวย โดยมหีลกัการและรายละเอยีดดงันี้

หอผูปวยวิกฤต (ICU) และ Modified AIIR
วีระชัย วัฒนวีรเดช

        1. การทําใหในหอผูปวยมีความดันเปนลบในหอง 

ประมาณ –10 ปาสกาล (pascal) เมื่อเทยีบกบับรเิวณนอก

หอผูปวย (ขณะใชงานจรงิความดนัหองอยูที่ -14 ปาสกาล) 

โดยใชทอ 2 ทอ ไดแก ทอนาํอากาศตามธรรมชาต ิเขามา

โดยเครื่องปรบัอากาศ (ทอสดีาํ) และระบบดูดอากาศออก 

(ทออลูมเินยีม) (รูปที่ 1) 

 2. ตรงหัวเตียงนอนของผูปวยมีตะแกรง (grill) 

พรอมระบบดูดอากาศจากการปนเปอนเมื่อผูปวยหายใจออก

ไอ หรอื จาม อากาศที่ดูดจากตะแกรงจะไปรวมกนัในทอ

อลูมเินยีมที่อยูบนฝาเพดาน

 3. ระบบดดูอากาศออก ที่เปนทออลูมเินยีมจะถูก

ดดูออกไปนอกอาคาร ทอนี้จะตอขึ้นไปบนดาดฟาชั้น 8 เพื่อ

ปลอยอากาศออก โดยมแีผนกรอง (High Ellieieney Particulate

Air fiFilter, HEPA fiFilter) และระบบ ozone ฆาเชื้อกอนปลอย

อากาศออก (รูปที่ 2)

รูปที่ 1 ใน ICU ทอนําอากาศตามธรรมชาติ เขามา
โดยเครื่องปรับอากาศ (ทอสีดํา) และระบบดูดอากาศออก

(ทออลูมิเนียม)

รูปที่ 2 ระบบดูดอากาศออกไปนอกอาคารของ ICU ตอขึ้นไปบนดาดฟาชั้น 8โดยมีแผน HEPA filter
กรอง และระบบ ozone ฆาเชื้อกอนปลอยอากาศออก
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 4. การมีกลองวงจรปดสงสัญญาณภาพมาที่

เคานเตอรพยาบาลเพื่อดูสภาพทั่วไป (รูปที่ 3) 

รูปที่ 3 กลองวงจรปดที่สงสัญญาณภาพมาที่เคานเตอรพยาบาล

 - การมเีครื่องตดิตามทางการแพทย เชน สญัญาณชพี

  ปริมาณออกซิเจนและอื่นๆ กรณีที่ผู ปวยใส

  เครื่องชวยหายใจ ขอมลูเหลานี้จะเชื่อมตอมายงั

  ที่เคานเตอรพยาบาลเชนกนั (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 เครื่องติดตามสัญญาณทางการแพทยที่เชื่อมตอ
มายังที่เคานเตอรพยาบาล

 5. ลกัษณะหอง ICU ที่ทาํขึ้น สามารถปรบัใชได 

2 รูปแบบคอื

   รูปแบบที่ 1 ใชหองเลก็เปน anteroom เหมาะ

สาํหรบักรณมีผีูปวยจาํนวนนอย เจาหนาที่จะถอดชดุ PPE 

ในหองนี้ (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 หอง anteroom สําหรับเจาหนาที่ถอดชุด PPE
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   รปูแบบที่ 2 ใชทางเดนิ (corridor) เปน anteroom 

ขนาดใหญรวมกนัทกุหองของ ICU เพื่อแพทยจะสามารถ

ใสชุด PPE ชุดเดียวเดินไปดูผูปวยที่เปนโรคเดียวกันได

ทกุหองของ ICU กรณนีี้แพทยจะถอดชดุที่โถงกอนถงึประตู

เขาเคานเตอรพยาบาล (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 สามารถใชทางเดิน (corridor) เปน anteroom ขนาดใหญ 
(ซาย) บริเวณที่แพทยถอดชุด PPE กอนถึงประตูเขาเคานเตอร
พยาบาล (ขวา)
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 ประเทศไทยในระยะเริ่มตนของการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม 2019 หรอืโรค COVID-19 

ยงัไมมแีนวทางปฏบิตัจิากกระทรวงสาธารณสขุในสวนของการบรหิารงานหองผาตดัและงานวสิญัญวีทิยาที่เกี่ยวของกบั

โรค COVID-19 โดยเฉพาะการดแูลผูปวยซึ่งจาํเปนตองมารบัการผาตดัหรอืทาํหตัถการ ขณะเดยีวกนัผูปฏบิตังิานในหอง

ผาตัดเริ่มตระหนักถึงปญหาความเสี่ยงในการติดเชื้อที่มาจากผูปวยที่มารับบริการการทําผาตัดหรือทําหัตถการตางๆ

กองวสิญัญแีละหองผาตดั โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา ไดมกีารเตรยีมการบรหิารงานหองผาตดัและงานวสิญัญวีทิยาดงันี้ 

การเตรียมหองผาตัด
นพดล ชื่นศิริเกษม

 1. การบรหิารงานหองผาตดั การเตรยีมหองผาตดั

ในชวงแรก กองวสิญัญแีละหองผาตดัฯ  โดยความเหน็ชอบ

ของผูอาํนวยการโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา ไดมนีโยบาย

ใหงดหรือเลื่อนการผาตัดที่ไมจําเปนเรงดวนออกไปกอน 

เหลือไวเพียงการผาตัดที่จําเปนเทานั้น ไดแก การผาตัด

ผูปวยโรคมะเรง็ การผาตดัที่หากเลื่อนออกไปอาจทาํใหเกดิ

มพียาธสิภาพ (morbidity) และอตัราตาย (mortality rate) เพิ่มขึ้น

และการผาตดัฉกุเฉนิ เปนตน สาํหรบัผูปวยโรค COVID-19 

หรือผูปวยสงสัยติดเชื้อที่เขาเกณฑสอบสวนโรค (patient

under investigation, PUI) ที่มคีวามจาํเปนตองรบัการผาตดัหรอื

ทาํหตัถการทางการแพทยกาํหนดใหทาํผาตดัหรอืหตัถการ

ที่หองผาตดัอาคารทานผูหญงิประภาศร ีกาํลงัเอก (ตกึอบุตัเิหต)ุ

ทั้งนี้ในเวลาเดยีวกนัไดมกีารปรบัปรงุพฒันาหองผาตดัดงักลาว

ใหเปนหองผาตดัความดนัลบ (negative pressure operating 

room) เพื่อใหถกูตองตามมาตรฐานของหลกัการควบคมุปองกนั

โรคตดิเชื้อ

 2. การบรหิารงานวสิญัญวีทิยา เนื่องจากงานวสิญัญี

มโีอกาสเสี่ยงสูงในการสมัผสันํ้ามูกนํ้าลายเสมหะและสาร

คัดหลั่งของผูปวย ในชวงตนของการระบาดวิสัญญีแพทย

และวิสัญญีพยาบาลจึงประยุกตใชหลักการเดียวกันกับ

การดแูลรกัษาผูปวยตดิเชื้อระบบทางเดนิหายใจ เชน ผูปวย

active tuberculosis มาใชในการดูแลผูปวยโรค COVID-19

ไดแกการสวม N-95 Mask, การสวมอปุกรณปองกนัสวนบคุคล

(personal protective equipment, PPE), การนาํกลองอะครลิกิ

ใสครอบศรีษะใบหนาผูปวยขณะใสทอหายใจและมแีนวทา

งการปองกนัอื่นๆ ไดแก การตรววดัอณุหภมูกิายผูปวยทกุคน

กอนเขาหองผาตดั ในกรณทีี่สงสยัวาตดิเชื้อโรค COVID-19 

จะสงปรึกษาอายุรแพทยโรคติดเชื้อเพื่อวินิจฉัย และ

พจิารณาตรวจหาเชื้อดวยวธิ ีPCR-COVID-19 เปนตน

   ในเวลาตอมาราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหง

ประเทศไทยไดออกประกาศแนวทางการดูแลผูปวยโรค 

COVID-19 รวมสองฉบับคือประกาศลงวันที่ 15 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 (ตารางที่ 1) และลงวนัที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

ซึ่งเปนแนวทางปฏบิตัใิหกบัวสิญัญแีพทย วสิญัญพียาบาล

และบุคลากรทางการแพทยสาขาวิสัญญีวิทยาไดปฏิบัติ

ตามเพื่อลดความเสี่ยงในการตดิเชื้อจากผูปวยและลดการ

แพรเชื้อไปสูผูปวยอื่นๆ ในหองผาตดัดวย 

 3. โดยทั่วไปวิสัญญีแพทยและวิสัญญีพยาบาล

มภีารกจิในการใหบรกิารวสิญัญวีทิยาเพื่อสนบัสนนุแพทย

สาขาตางๆ ในการทาํผาตดัหรอืหตัถการตางๆ นอกจากนี้

ในชวงการระบาดของโรค COVID-19 วสิญัญแีพทย วสิญัญี

พยาบาลยังมีหนาที่ความรับผิดชอบในการใสทอหายใจ

ผูปวยสงสยั / ยนืยนัโรค COVID-19 ดวย เนื่องจากในแนวทาง

ปฏบิตัสิากลแนะนาํใหใสทอหายใจผูปวยกลุมนี้ดวยวธิกีาร

แบบ rapid sequence โดยใชเครื่องมอืพเิศษคอื video laryngoscope

ซึ่งเทคนิคและเครื่องมือดังกลาวนั้นวิสัญญีแพทยและ

วิสัญญีพยาบาลมีความเชี่ยวชาญมากกวาแพทยหรือ

บคุลการทางการแพทยสาขาอื่น (ตารางที่1)
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ตารางที่ 1 แนวทางปฏบิตัใินการใหยาระงบัความรูสกึ ผูปวยสงสยั / ยนืยนัโรค COVID-19 

 4. การปรับปรุงหองผาตัดใหเปนหองผาตัด

ความดนัลบ ไดมกีารปรบัปรงุหองผาตดัอบุตัเิหต ุ อาคาร

ทานผูหญงิประภาศร ีกาํลงัเอก ซึ่งแยกออกจากหองผาตดัใหญ

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ใหเปนหองผาตัดความดันลบ 

จาํนวน 1 หอง โดยมกีารปรบัเปลี่ยนดงันี้

   4.1  สรางหองกอนหองผาตดั (anteroom) เพิ่ม

เพื่อใชเปนสถานที่ในการถอดชดุ PPE (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 anteroom

หนาหองผาตัด
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  4.2  ปรับระบบอากาศโดยบริษัท Seijo Denki 

ไดเปลี่ยนระบบอากาศจากเดิมที่เครื่องปรับอากาศในหอง

ผาตัดใชเปนระบบ return air มาเปนการเติมอากาศโดย

ใชอากาศภายนอก (fresh air 100%) มาผานกระบวนการ

ลดอณุหภมูแิลวสงลมเยน็ไปในบรเิวณผาตดั มตีะแกรงดูด

อากาศที่มมุหองทั้ง 4 ดานดดูอากาศภายในหองออกไปยงั

พื้นที่นอกอาคารผานตวักรอง HEPA fiFilter (รปูที่ 2) โดยปรบั

ความดนัในแตละสวนดงันี้

     - บริเวณเตียงผาตัด ปรับความดันเปน

      – 10 ปาสกาล (pascal)

     - บรเิวณ anteroom ปรบัความดนัเปน – 5 

      ปาสกาล (pascal)

     - ทางเดินหนาหองผาตัดเปนบรรยากาศ

      ปกติ

  นอกจากนี้ยงัตองมกีารปรบัอตัราการหมนุเวยีน

อากาศ (air change per hour, ACH) ในหองผาตดัใหได 25 

ACH สวน anteroom ปรบัใหได 10 ACH การที่จะทาํใหได

ครบถวนทกุอยางนี้จะตองปดรูรั่วตามชองประตแูละบรเิวณ

อื่นๆ ของหองผาตดัใหสนทิดวย (รูปที่ 3)

รูปที่ 2 ตะแกรงดูดอากาศที่มุมหองออกไปยังพื้นที่นอกอาคาร
ผานตัวกรอง HEPA filter

รปูที ่3  จอภาพแสดงความดนัและระบบหมนุเวยีนอากาศในหองผาตัด
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 ในสถานการณที่มกีารระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม 2019 (COVID-19) ในชมุชน นอกจาก

สมาชิกในครอบครัวและผูสัมผัสใกลชิดของผูปวยสงสัย/ยืนยันโรค COVID-19 จะมีโอกาสไดรับเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 

จากผูปวยสงสยั/ยนืยนัโรค COVID-19 แลว เจาหนาที่ผูใหการรกัษาพยาบาล (แพทย พยาบาล ผูชวยพยาบาล ฯลฯ) กม็ี

ความเสี่ยงที่จะตดิเชื้อไวรสัดงักลาวจากผูปวยสงสยั/ยนืยนัโรค COVID-19ไดเชนกนั(1-3) โดยเฉพาะถาเจาหนาที่ผูใหการ

พยาบาลไมมกีารใสอปุกรณปองกนัสวนบคุคล (personal protective equipment, PPE) ที่ถูกตองและเหมาะสมในขณะ

ที่ใหการรกัษาผูปวย(2) ในกรณทีี่เจาหนาที่ผูใหการพยาบาลมกีารตดิเชื้อไวรสั SARS-CoV-2 จะไมมอีาการ หรอืมอีาการ

เพยีงเลก็นอย อาจจะทาํใหเกดิการแพรเชื้อในโรงพยาบาล กลายเปน super spreader เกดิการระบาดไปยงัเจาหนาที่ และ

ผูปวยอื่นๆ เปนวงกวาง](3)

การจัดการเมื่อมีเจาหนาที่สัมผัสผูปวย
โรค COVID-19 ในโรงพยาบาล

กัลยา จงเชิดชูตระกูล

 ในหวงการระบาดระลอกแรกของโรค COVID-19 ใน

ประเทศไทย โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลาไดมผีูปวยสงสยั/

ยืนยันโรค COVID-19 เขามารับการรักษาอยางตอเนื่อง

เมื่อไดรับรายงานวามีผูปวยสงสัย/ยืนยันโรค COVID-19

เขารับการรักษาที่โรงพยาบาล ทางหนวยระบาดวิทยา 

หนวยควบคุมและปองกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และ 

หนวยโรคติดเชื้อของกองอายุรกรรมจะดําเนินการคนหา

เจาหนาที่ที่สมัผสักบัผูปวยดงักลาว (เปนสวนหนึ่งของการ

สอบสวนโรครายบคุคล) แลวใหเจาหนาที่เหลานั้นประเมนิ

ตนเองวาเปนผูสัมผัสใกลชิดความเสี่ยงสูงหรือไม โดย

นิยามของผูสัมผัสใกลชิด หมายถึง ผูที่มีกิจกรรมรวมกับ

ผูปวยสงสยั/ยนืยนัโรค COVID-19 ผูสมัผสัใกลชดิความเสี่ยงสงู

หมายถึง ผูที่มีกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตอไปนี้โดยไมไดมี

การใชอปุกรณ PPE อยางเหมาะสม(4)

 •  อยูใกลชดิพูดคยุ หรอื รวมรบัประทานอาหาร 

กับผูปวยสงสัย/ยืนยันโรค COVID-19 เปนเวลามากกวา

5 นาท ีหรอื

 •  อยูในหองปดกบัผูปวยสงสยั/ยนืยนัโรค COVID-19

โดยอยูหางจากผูปวยไมเกนิ 1 เมตร นานกวา 15 นาท ีหรอื

 •  อยู ในยานพาหนะเดียวกันกับผู ปวยสงสัย/

ยนืยนัโรค COVID-19 นานกวา 15 นาที

 เพื่อการควบคุมการระบาดของโรค COVID-19

ผูสมัผสัใกลชดิความเสี่ยงสงูจะตองกกักนัตวัเองที่บานเปน

เวลา 14 วนั และปฏบิตัตินดงัตอไปนี้(4)

 1. หยดุงานเปนเวลา 14 วนั โดยทาํงานจากที่บาน

(work from home) โดยเลอืกที่พกัอาศยัสาํหรบัการแยกเพื่อ

สงัเกตอาการใหมลีกัษณะดงัตอไปนี้

   1.1  ใหแยกหองนอนและหองนํ้าโดยไมปะปน

      กบัสมาชกิคนอื่นในบาน 

   1.2  มอีากาศถายเทด ีสามารถใชเครื่องปรบั

      อากาศได โดยแนะนําใหลางหนากาก

      แอรทกุสปัดาห

   1.3  มอีปุกรณ PPE และของสมาชกิที่อาศยั

      รวมในบาน เชน หนากากอนามยั (surgical

      mask) สบูเจลแอลกอฮอล ถงุมอื

   1.4  อยูในพื้นที่ที่สามารถเดนิทางมาโรงพยาบาล

      ไดสะดวกดวยยานพาหนะสวนบคุคล 

 2. ไมรบัประทานอาหารรวมกบัผูอื่น 

 3. ไมใชสิ่งของเครื่องใชสวนตวั เชน ผาเชด็หนา 

ผาเชด็ตวั แกวนํ้า หลอดดูดนํ้า โทรศพัท รโีมตคอนโทรล 

รวมกบัผูอื่น
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 4. ลางมอืบอยๆ ดวยนํ้าและสบูอยางนอย 20 วนิาที

กรณีไมมีนํ้าและสบู ใหลูบมือดวยเจลแอลกอฮอลความ

เขมขนอยางนอย 70% 

 5. สวม surgical mask และอยูหางจากคนอื่นๆ 

ในบานประมาณ 1-2 เมตร 

 6. หลกีเลี่ยงการอยูใกลชดิบคุคลอื่นในที่พกัอาศยั 

โดยเฉพาะผูสูงอาย ุผูปวยโรคเรื้อรงัตางๆ 

 7. การทิ้ง surgical mask ที่ใชแลว ใหใชวธิพีบั

มวน ใสถุงพลาสติกและปดปากถุงใหสนิทกอนทิ้งลง

ในถังขยะที่มีฝาปดมิดชิด และทําความสะอาดมือดวย

แอลกอฮอลเจล หรอืนํ้าและสบูทนัท ี

 8. สงัเกตอาการไขและอาการระบบทางเดนิหายใจ

โดยใหวดัอณุหภมูกิายดวยปรอทวดัไขทกุวนั หากพบอาการ

ปวยขอใดขอหนึ่ง ใหใส surgical mask และรบีไปพบแพทย

พรอมแจงประวตักิารสมัผสัผูปวยสงสยั/ยนืยนัโรค COVID-19

ขณะเดินทางมาโรงพยาบาลโดยรถยนตสวนตัว ใหเปด

หนาตางรถยนตไวเสมอ

 9. รายงานขอมูลอาการรายวันตอหนวยควบคุม

และปองกนัโรคตดิเชื้อในโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา เพื่อ

การตดิตามดูแลอยางใกลชดิ 

 ในสวนเจาหนาที่ผูสัมผัสที่ไมเขาเกณฑผูสัมผัส

ความเสี่ยงสูงจะจัดวาเปนผูสัมผัสใกลชิดความเสี่ยงตํ่า

ซึ่งมโีอกาสนอยในการรบัหรอืแพรเชื้อใหผูอื่น สามารถมา

ปฏบิตัหินาที่ไดตามปกต ิ

 ในหวงเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563 มผีูปวยสงสยั/ยนืยนั

โรค COVID-19 ที่เขารบัการรกัษาที่โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา

โดยมาตรวจครั้งแรกที่หองฉกุเฉนิ หรอืหองตรวจโรคอื่นๆ ที่

ไมใชคลนิกิโรคระบบทางเดนิหายใจจาํนวน 5 ราย มเีจาหนาที่

ใหการพยาบาลเขาขายผูสมัผสัใกลชดิความเสี่ยงสงูทั้งสิ้น

97 นาย จากการตดิตามผูสมัผสัใกลชดิความเสี่ยงสูงทั้งหมด

เปนเวลา 14 วนัหลงัจากวนัที่สมัผสัผูปวยสงสยั/ยนืยนัโรค 

COVID-19 ครั้งสดุทาย พบวาไมมเีจาหนาที่ในกลุมนี้ตรวจพบ

เชื้อไวรสั SARS-CoV-2 เลย
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ประสบการณการรับผูปวยโรค COVID-19
ที่รับการใสทอชวยหายใจครั้งแรก ไพจิตต เพิ่มพูล

 ในชวงที่มกีารระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยตั้งแตเดอืน มกราคม

พ.ศ. 2563 พบวาเดอืนมนีาคม เปนเดอืนที่โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา ไดรบัผูปวยโรค COVID-19 เขารบัการรกัษาจาํนวน

20 ราย ซึ่งในจาํนวนนั้นมอียู 1 ราย ที่ม ีsevere pneumonia with ARDS และตองใสทอชวยหายใจที่หองฉกุเฉนิ เปนผูปวย

ชายไทย อาย ุ76 ป มโีรคประจาํตวั ไดแก โรคเบาหวาน, ภาวะความดนัโลหติสงู, ภาวะไขมนัในเลอืดสงู, โรคไตเรื้อรงัระยะ 3

มาที่หองฉกุเฉนิ วนัที่ 18 มนีาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.30 น. ดวยอาการหายใจเหนื่อยมากขึ้นมา 2 วนั กอนมาโรงพยาบาล

โดย 1 สปัดาหกอน ผูปวยมอีาการ ไอ มเีสมหะ รูสกึเหมอืนมไีข สญัญาณชพีจรแรกรบัพบอณุหภมู ิ37.9 OC ชพีจร 80 ครั้ง/นาที

หายใจ 24 ครั้งตอนาท ีระดบัความดนัโลหติ 131/64 มลิลเิมตรปรอท แพทยทาํการซกัประวตัแิละถามถงึประวตักิารเดนิทาง

ไปตางประเทศในชวง 14 วนัที่ผานมาและการสมัผสัผูปวยโรค COVID-19 เพื่อประเมนิความเสี่ยงของโรค COVID-19 ผูปวย

ไดปฏเิสธการไปตางประเทศและการสมัผสัผูปวยโรค COVID-19 จงึนาํผูปวยไปนอนรอตรวจรวมกบัผูปวยอื่นๆ ที่หองฉกุเฉนิ

ชั้น ตรวจรางกายแรกรบัฟงปอดมเีสยีงcrepitationในปอดทั้ง 2 ขาง เอกซเรยปอดพบม ีbilateral alveolar infiltration เวลาประมาณ

18.30 น. ผูปวยใหประวตัเิพิ่มเตมิวา 10 วนักอนไดไปสนามมวยลมุพนิ ี(ซึ่งเปนสถานที่ที่มกีารแพรระบาดของโรค COVID-19

ในขณะนั้น) จงึรบียายผูปวยเขาหองความดนัลบ (negative pressure) ที่อาคารตกึอบุตัเิหต ุชั้น 2 (ER ชั้น 2) เวลา 20.30 น.

ผูปวยหายใจเรว็ หอบเหนื่อย O
2
 sat 96% ขณะใส face-mask with bag ให O

2
 10 ลติรตอนาท ีแพทยจงึเตรยีมใสทอชวย

หายใจ (endotracheal tube, ET-Tube)

 • การใส ET-Tube ในผูปวยสงสัย/ยืนยัน โรค 

COVID-19 (ขณะใส ET-Tube ยงัไมทราบผลตรวจโรค 

COVID-19) มีการปฏิบัติ ดงันี้ 

 1. บคุลากรที่จะเขาไปใส ET-Tube ใหผูปวยรวมทั้ง

ผูชวยทุกคนตองใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล (personal 

protective equipment, PPE) ใหครบถวน ไดแก 

   1.1  ชดุหม ี(coverall) 

   1.2  N95 mask 

   1.3  แวนปองกนัตา (goggle) 

   1.4  ถงุหุมขา (leg cover) 

   1.5  กระจงัปองกนัใบหนา (face shield) 

   1.6  ถงุมอื 2 ชั้น (แนะนาํใหใสถงุมอืปราศจาก

เชื้อเพราะมีความหนาและบริเวณขอมือมีความยาวคลุม

ขอมอืชดุหมไีดมดิชดิ เนื่องจากในการปฏบิตัจิรงิพบวาการ

ใสถุงมือ disposable มีการขาดงายทําใหมีความเสี่ยงตอ

การปนเปอน)

 2. มกีารปรกึษาวสิญัญแีพทยเพื่อทาํการ sedate 

ผูปวยไมใหมอีาการไอหรอืตอตาน ปองกนัการแพรกระจาย

เชื้อไปสูแพทย / ผูชวย ขณะทาํการใส ET-Tube สาํหรบัผูปวย

รายนี้แพทยใหยาในการทาํใหผูปวยสงบลง (sedation) ไดแก 

Fentanyl, Midazolam(Dormicum®), Diazepam โดยมกีารบรหิาร

ยาใหทางหลอดเลอืดดาํ

 3. แพทยผูใส ET-Tube ใช video laryngoscope 

(รูปที่ 1) เพื่อใหใส ET-Tube ไดงายและรวดเรว็

รูปที่ 1 การใสทอชวยหายใจโดยใช video laryngoscope
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 การใสทอชวยหายใจสาํหรบัผูปวยรายนี้เปนไปดวย

ความเรยีบรอยและมกีารเชื่อมตอกบัเครื่องชวยหายใจ โดยมี

การตั้งการทาํงานของเครื่องชวยหายใจเปนชนดิ continuous

mandatory ventilation (CMV) และมกีารใหออกซเิจน FiO
2
 0.65

ปรมิาตรอากาศหายใจเขาออก (tidal volume) 480 มลิลลิติร 

อตัราการหายใจ 20 ครั้งตอนาท ีและความดนัขณะหายใจ

ออกจนสดุเปนบวก (positive end-expiratory pressure, PEEP)

10 มลิลเิมตรปรอท วนัที่ 19 มนีาคม พ.ศ. 2563 เวลาประมาณ

21.30 น. ทาํการยายผูปวยไปหอผูปวยอาคารสมเดจ็ยา 90

ชั้น 6 (สย.90/6) ซึ่งเปนหอผูปวยที่จดัไวเพื่อใหการดแูลรกัษา

ผูปวยโรค COVID-19 ลกัษณะหอผูปวยเปนหองแยกเดี่ยว 

มลีฟิทตรงกลางและลฟิทดานหลงัของอาคารทาํใหสามารถ

แยกลฟิทสะอาด/สกปรกได 

 • การเคลือ่นยายผูปวย จากหอง negative pressure

ที ่ER ชัน้ 2 ไปหอผูปวย สย.90/6 ใชแคปซลูความดนัลบที่

ทางโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา เพิ่งจดัซื้อมาโดยเปนการใช

ครั้งแรก (รูปที่ 2) ทมีเคลื่อนยายซึ่งประกอบไปดวยแพทย 

พยาบาล และเจาหนาที่เปล จาํนวน 5 คน จงึตองศกึษา

วางแผนการใชแคปซูลและเสนทางการเคลื่อนยายกอนที่

จะเขาทาํการยายผูปวย (รูปที่ 3) ในการปฏบิตัจิรงิ ปญหา

ขอขดัของที่พบคอือปุกรณทางการแพทยที่ใชกบัผูปวย เชน 

ventilator, infusion pump, EKG monitor เปนตน มหีลายชนดิ

และตองวางอปุกรณทั้งหมดไวบนเตยีงระหวางขาของผูปวย

จงึมคีวามยากลาํบากในการปดแคปซูล (รูปที่ 4) และตอง

ระมดัระวงัไมใหอปุกรณตกหลนขณะเคลื่อนยาย เสนทาง

ที่ใชในการเคลื่อนยายโดยมกีารลงลฟิทและผาน ER ชั้น 1

ไปทางถนนหลังตึกอุบัติเหตุเพื่อไปขึ้นลิฟทดานหลังของ

อาคาร สย.90 และขึ้นไปหอผูปวย สย.90/6 (รูปที่ 5) 

(ประสานจราจรในการเคลียรรถและผูที่ไมเกี่ยวของออก

จากเสนทางการเคลื่อนยาย) เมื่อเคลื่อนยายเสรจ็ ทกุคนที่

สวมชดุ coverall (ชดุหม)ี เมื่อถอดชดุออกมาพบวามเีหงื่อ

เตม็ตวัเหมอืนเพิ่งอาบนํ้าทกุคน รวมทั้งหนากากที่ใสม ี ไอนํ้า

เกาะเต็มไปหมด ทีมงานจึงวางแผนวาครั้งตอไปอาจปรับ

การใชหนากากแรงดนับวกปองกนัการตดิเชื้อในระบบทางเดนิ

หายใจ (powered air purifying respirator, PAPR) และ 

coverall

รูปที่ 2 แคปซูลความดันลบที่ใชสําหรับการเคลื่อนยายผูปวย

รูปที่ 3 บุคลากรที่เขาชวยกันยายผูปวยโรค COVID-19
ที่มีอาการรุนแรง เปนการใชแคปซูลความดันลบครั้งแรก
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 • การบรหิารจัดการทีห่อผูปวยสมเดจ็ยา 90/6 

  - ใหบริษัทมาวางสาย LAN เพื่อใหสามารถ

มอนเิตอรทั้งเครื่องชวยหายใจและ EKG มอนเิตอร นอกหอง

ผูปวยและสามารถปรับโปรแกรมการใชเครื่องชวยหายใจ

ที่เชื่อมตอกับผูปวยไดจากเครื่องที่ตั้งอยูบริเวณเคานเตอร

ของพยาบาลได

  - กั้นบรเิวณทางเดนิดานหนาของหองผูปวยเพื่อ

ทาํเปน anteroom 

  - ดูแลผู ปวยโดยทีมอายุรแพทยโรคติดเชื้อ  

อายรุแพทยโรคปอด ศลัยแพทย แพทยประจาํบานอายรุกรรม

และทมีพยาบาลของหอผูปวยวกิฤต

  - เตรยีม PAPR ใหบคุลากร กรณเีขาไปทาํหตัถการ/

ใหการรักษาพยาบาล ที่ใชเวลานาน สําหรับผูปวยรายนี้

ศลัยแพทยมกีารใช PAPR ขณะเขาไปใหการรกัษา debridement

แผล (รูปที่ 6)

 ระหวางที่ผูปวยไดรบัการดแูลรกัษาพยาบาลที่หอ

ผูปวย สย.90/6  ผูปวยมภีาวะวกิฤตหลายอยาง เชน sepsis, 

electrolyte imbalance, มภีาวะไตวายเฉยีบพลนั ไดทาํการ

ลางไตดวยวธิ ีcontinuous renal replacement therapy (CRRT) 

2 ครั้ง ผูปวยมอีาการดขีึ้นตามลาํดบั วนัที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563

สามารถ wean ventilator จนกระทั่งสามารถเอาทอชวยหายใจออก

ไดในที่สดุ วนัที่ 9, 11, 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ผลตรวจ PCR

รูปที่ 5 หอผูปวยอาคารสมเด็จยา 90 ชั้น 6 (สย.90/6) มีการใช
หองดานในสุดของหอผูปวยเพื่อลดโอกาสการแพรกระจายเชื้อ

< รูปที่ 4 อุปกรณที่ตองเคลื่อนยายไปพรอมกับผูปวยในแคปซูล
มีจํานวนมากเนื่องจากผูปวยมีอาการของโรครุนแรง

for COVID-19 ไมพบเชื้อ จาํหนายผูปวยกลบับานในวนัที่ 

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 รวมรกัษาเวลาอยูในโรงพยาบาล

เปนเวลา 62 วนั

รูปที่ 6 ทีมแพทยใสชุด PAPR และผูชวยดานนอกใส isolation gown 
และการทําตกแตงแผลของผูปวยโดยทีมศัลยแพทยที่ใสชุด coverall 
พรอมอุปกรณ PAPR
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 จากสถานการณการระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม 2019 หรอืเชื้อ SARS-CoV-2 พบวาการแพรกระจาย

เชื้อผานทางสารคดัหลั่งในระบบทางเดนิหายใจ มรีะยะการฟกตวั 7-14 วนั การสมัผสัละอองฝอยจากผูปวยเพยีงเลก็นอย

กส็ามารถทาํใหตดิเชื้อได ดงันั้นการปองกนัสวนบคุคลจงึมคีวามสาํคญั มาตรการการสวมหนากาก ลางมอื ไมรบัประทาน

อาหารรวมกนัไดถูกนาํมาใชอยางเครงครดัในชวงแรก นอกจากนี้เพื่อลดการแพรกระจายเชื้อ การแยกผูปวยตองสงสยั

ออกจากกลุมผูปวยอื่นจงึมคีวามสาํคญัอยางยิ่ง เนื่องจากผูปวยที่มโีรคประจาํตวัหากมกีารตดิเชื้อไวรสันี้จะมคีวามรนุแรง

และอาจสงผลถงึขั้นเสยีชวีติได ทางกระทรวงสาธารณสขุไดมคีาํแนะนาํและมคีาํสั่งใหโรงพยาบาลในสงักดัจดัตั้งคลนิกิ

แยกโรคเปนคลนิกิโรคระบบทางเดนิหายใจหรอืคลนิกิโรคหวดั (acute respiratory infection clinic, ARI clinic) โดยมวีตัถปุระสงค

เพื่อลดการแพรกระจายเชื้อสูผูปวยอื่นในโรงพยาบาลและยังเปนการตรวจหาผูปวยติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจจาก

ไวรสัดงักลาวไดอยางรวดเรว็ขึ้น

คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI clinic)
วิริสสร วงศศรีชนาลัย

 ทางโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลาไดเหน็ความสาํคญั

ตอการจดัตั้งคลนิกิดงักลาวเพื่อเปนการควบคมุและปองกนั

การแพรระบาดของเชื้อไวรสัสูผูปวยอื่น จงึไดมกีารประชมุ

วางแผนและกาํหนดพื้นที่ในการจดัตั้งคลนิกิโรคระบบทางเดนิ

หายใจขึ้น โดยไดรบัการสนบัสนนุจาก พล.อ.อภริชัต คงสมพงษ

ผูบัญชาการทหารบก ภายใตการกํากับดูแลของที่ปรึกษา

พเิศษกองทพับก พล.อ.ณฐพนธ ศรสีวสัดิ์ ในฐานะผูอาํนวย

การศนูยบรหิารสถานการณแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสั

โคโรนา 2019 กองทพับก (ศบค.ทบ.) โดยมลีาํดบัขั้นตอน

ดาํเนนิงานดงันี้

ขั้นตอนการเตรียมการ
 1. มกีารสาํรวจพื้นที่ในการดาํเนนิการสราง ARI 

clinic ในโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลาโดยมหีลกัการวาจะตอง

มกีารระบายอากาศที่ด ีมลีมพดัทางเดยีว หลงัคาสูงโปรง

และไมรวมอยูในตัวอาคารหรือมีระบบปรับอากาศที่เกี่ยว

ของกบัตวัอาคาร แรกเริ่มไดดูที่ชองทางเดนิรถระหวางตกึ

อุบัติเหตุและตึกศูนยวิจัยทางคลินิก แตจะตองมีการปรับ

พื้นที่มากและกดีขวางการจราจร ผูอาํนวยการโรงพยาบาล

จงึแนะนาํใหสาํรวจและใชพื้นที่ใตอาคารธนาคารทหารไทย

ซึ่งเปนที่จอดรถอยูเดมิ

 2. การออกแบบในขั้นตน ไดออกแบบตามพื้นที่

โดยออกแบบในโปรแกรมคอมพวิเตอรโดยจดัแบงพื้นที่ เปน 

2 สวนคอื ARI clinic (acute respiratory infection clinic) และ 

PUI clinic (patient under investigation clinic) ซึ่งใชเปนสถาน

ที่เกบ็สิ่งสงตรวจของผูปวย PUI เพื่อใหมพีื้นที่การทาํงานที่

สอดคลองกนั

 3. เมื่อไดแบบแลวไดมกีารพดูคยุกบัหนวยทหารชาง

กองพนัทหารชางเครื่องมอืพเิศษ (พนั.ช.คมศ.) ที่เขามารบั

ผดิชอบงานเพื่อสาํรวจและปรบัปรงุพื้นที่กอนเริ่มกอสราง

 4. ไดเขารบัคาํแนะนาํจากที่ปรกึษาพเิศษกองทพั

บกในเรื่องของแบบหองพกัแพทย ผงัการเดนิของแพทยและ

ผูปวยกอนที่จะดาํเนนิการกอสราง (รูปที่ 1 และ 2)

รูปที่ 1 แผนผังของ ARI clinic และ PUI clinic รูปที่ 2 แบบรางของ ARI clinic และ PUI clinic
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ขั้นตอนการกอสราง (รูปที่ 3 และ 4)
 1. กองพนัทหารชางไดจดักาํลงัพลจาํนวน 30 นาย

มาเริ่มทาํการกอสรางทั้งกลางวนัและกลางคนืเมื่อ วนัที่ 27 

มนีาคม พ.ศ.2563 

 2. ชวงแรกของการกอสราง ดาํเนนิการปรบัสภาพ

พื้นผวิ ตั้งโครงทาํกนัสาดใชเวลาประมาณ 2 วนั

 3. ตดิกาํแพงเปนระแนงเพื่อการระบายอากาศที่ดี

ใชเวลาประมาณ 2 วนั

 4. ตอมาเริ่มขึ้นผนังแบงพื้นที่หองเปนหองตรวจ 

โถงรอตรวจ หองยาและทาํบตัร  หองพกัแพทย หองเปลี่ยน

เครื่องแตงกายและหองเกบ็สิ่งสงตรวจในสวนของ PUI clinic 

ใชเวลาประมาณ 1 วนั

 5. ทาสแีละตกแตงภายใน ใชเวลาประมาณ 2 วนั

 6. ติดตั้งระบบไฟฟาและเครื่องปรับอากาศ

ใชเวลา 1 วนั

 7. โครงสรางหลกัของ ARI clinic เสรจ็พรอมสงมอบ

พื้นที่เมื่อวนัที่ 5 เมษายน พ.ศ.2563 ใชเวลาทั้งสิ้น 8 วนั

ในการกอสราง ARI clinic และ PUI clinic ของโรงพยาบาล

พระมงกฎุเกลาเปดทาํการเตม็รูปแบบในวนัพธุที่ 8 เมษายน 

พ.ศ. 2563 ซึ่งไดรบัการตรวจเยี่ยมจากผูบญัชาการทหารบก

ในวนันั้น 

รูปที่ 3 ขั้นตอนการกอสราง ARI clinic และ PUI clinic
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รูปที่ 4 หองตางๆ ที่อยูใน ARI clinic และ PUI clinic
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 ปจจบุนัยงัมกีารเปดดาํเนนิการตอเนื่องโดยมกีารรายงานยอดผูปวยเปนประจาํทกุสปัดาห ARI clinic ไดใหบรกิาร

ตรวจรกัษาไปแลวกวา 3,500 รายและ PUI 670 ราย (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 รายงานสถานการณโรค COVID-19 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลารายสัปดาห
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บทนํา
 องคการอนามยัโลกไดประกาศใหโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) เปนภาวะฉกุเฉนิทาง

สาธารณสขุระหวางประเทศ รฐับาลไทยไดประกาศใหโรค COVID-19 เปนโรคตดิตออนัตรายตามพระราชบญัญตัโิรคตดิตอ

เมื่อวนัที่ 26 กมุภาพนัธ พ.ศ.2563 และตอมานายกรฐัมนตรไีดประกาศสถานการณฉกุเฉนิตามพระราชกาํหนดการบรหิาร

ราชการในสถานการณฉกุเฉนิ เมื่อวนัที่ 25 มนีาคม พ.ศ.2563 และในวนัตอมารฐับาลไดออกขอกาํหนดและขอปฏบิตัแิก

สวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถแกไขสถานการณฉกุเฉนิใหยตุลิงไดโดยเรว็และปองกนัมใิหเกดิเหตกุารณรนุแรง

มากขึ้น กองอายรุกรรมไดตระหนกัในภาระหนาที่ ที่ตองรบัผดิชอบงานทางอายรุกรรมที่มผีูปวยเปนจาํนวนมากภายใต

การทาํงานรวมกนัของหนวยงานตางๆ ในโรงพยาบาลดงันี้

งานดานอายุรกรรม
เจษฎา อุดมมงคล

การบริหารจัดการทางอายุรกรรม 

 1. การดาํเนนิงานธุรการทัว่ไป การเผยแพรให

ขอมูลขาวสารที่ทันตอเหตุการณแกกําลังพล งานสงเสริม

ทั้งสขุภาพกายและสขุภาพใจ รวมทั้งเพิ่มความเขมงวดใน

การปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสทั้งผูมาใชบริการ

และบุคลากรเอง ไดจัดหาสิ่งอุปกรณมาตรฐานที่จําเปน

ในการปองกันตนเองและปองกันการแพรระบาดของโรค 

แกกาํลงัพล การเนนยํ้าขั้นตอนการปฏบิตัติน รวมทั้งการ

นเิทศหนางานที่บรกิารผูปวย ตามขอแนะนาํในการปองกนั

และการใชอปุกรณปองกนัสวนบคุคล (personal protective 

equipment, PPE) เพื่อปองกนัการตดิเชื้ออยางเครงครดัและ

เหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยงของผูปวยที่รกัษาอยู 

 2. งานกําลังพล ดําเนินการจัดทีมแพทยดูแล

รกัษาผูปวย แพทยผูรบัปรกึษา แพทยเวร ในการดแูลรกัษา

ผูปวยทั่วไปทั้งที่มีและไมมีความเสี่ยง ทั้งผูปวยนอกและ

ผูปวยใน และจัดแพทยผูเชี่ยวชาญเพื่อรักษาผูปวยสงสัย

ตดิเชื้อที่เขาเกณฑสอบสวนโรค (patient under investigation,

PUI) หรอืผูปวยสงสยั/ยนืยนัโรค COVID-19 ใหพกังานบคุลากร

ที่ตั้งครรภตามประกาศของกองทัพบก ลดการปฏิบัติงาน

ของกาํลงัพลผูสงูอายทุี่ยงัคงมาปฏบิตังิานที่กองอายรุกรรม

ใหการดูแลและออกหนังสือรับรองกําลังพลที่ตองปฏิบัติ

หนาที่นอกเวลาที่พระราชกําหนดสถานการณฉุกเฉิน

กาํหนดไว 

 3. งานสงกาํลงั รบัผดิชอบงานสงกาํลงั งานจดัหา

สิ่งอปุกรณ และเวชภณัฑของคลนิกิโรคระบบทางเดนิหายใจ

(acute respiratory infection, ARI clinic) และหอผูปวย PUI 

และ COVID-19 ที่อาคารสมเดจ็ยาชั้น 6 (สย.90/6)

 4. งานการเงนิและงบประมาณ ไดรบัการสนบัสนนุ

จากมูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรมในการออกกรมธรรมประกัน

ชีวิตแกบุคลากรในกองทุกระดับรวมถึงบุคลากรที่เกษียณ

อายุราชการแตยังคงปฏิบัติหนาที่ เพื่อเปนหลักประกัน

สขุภาพและสนบัสนนุขวญักาํลงัใจแกบคุลากรที่ตองปฏบิตัิ

งานในสถานการณโรคระบาดนี้ รับผิดชอบการจัดทํางบ

การเงนิการเบกิจาย และเบี้ยเสี่ยงภยัของกาํลงัพลของกอง

อายุรกรรมและกําลังพลทั้งหมดที่ปฏิบัติงานที่ ARI clinic 

และหอผูปวย PUI และ COVID-19 อาคารสมเดจ็ยาชั้น 6 

(สย.90/6)

 5. งานบริการผูปวยนอกและคลนิกิพเิศษและ

หอผูปวย เพื่อตอบสนองตอนโยบายของกรมควบคมุโรค

ในการลดความแออัดและลดการสัมผัสระหวางบุคคลตอ

บคุคล ประกอบกบักาํลงัพลของกองอายรุกรรมหลายระดบั

ตองพกังานเพราะถกูกกับรเิวณตนเองเปนจาํนวนพอสมควร

เนื่องจากการปฏบิตังิานของกาํลงัพลสมัผสักบัผูปวยกลุมเสี่ยง

ที่ไมไดประวตัชิดัเจน ในชวงการแพรระบาดจากกลุมระบาด

สนามมวยเวทลีมุพนิแีละเวทรีาชดาํเนนิ เพื่อเปนการปองกนั

การแพรระบาดตดิเชื้อสูผูปวย โดยเฉพาะผูปวยสงูอายแุละ

ผูปวยโรคเรื้อรงัที่มารบับรกิารเองซึ่งเปนกลุมเสี่ยง ทางกอง

อายรุกรรมจงึไดดาํเนนิการดงันี้

   5.1  การลดจํานวนกําลังพลที่มาปฏิบัติงาน 

เชนกาํลงัพลที่ตั้งครรภตามคาํสั่งของกองทพับก บคุลากร

ที่อายมุากกวา 70 ป กาํลงัพลสายแพทยที่ใกลจะจบการ

ฝกอบรมและตองเตรยีมสอบ เปนตน 

   5.2  ดําเนินการซักซอม ขั้นตอนและวิธีการ

ปองกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสตามมาตรฐาน

ของกระทรวงสาธารณสุขและหนวยปองกันและควบคุมโร

คตดิเชื้อในโรงพยาบาล
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   5.3  ดาํเนนิการจดัทาํแนวทางการรกัษาเฉพาะ

ทางโรคตางๆ หรือขั้นตอนการปฏิบัติในการทําหัตถการ

เฉพาะทางในหวงสถานการณการระบาดของโรคไวรสัรวมทั้ง

ทาํการซกัซอมทาํความเขาใจกบัแนวทางที่ตองปรบัเปลี่ยนไป

เพื่อปองกนัความผดิพลาดในการปฏบิตัเิมื่อพบผูปวย PUI

หรือผูปวยติดเชื้อไวรัสที่มีความจําเปนตองรักษาโรคทาง

อายรุกรรมอื่นๆ เชน หตัถการการสองกลองทางเดนิอาหาร 

การรกัษาโรคกลามเนื้อหวัใจตายเฉยีบพลนั การรกัษาโรค

หลอดเลอืดสมองขาดเลอืดเฉยีบพลนั การนาํสงผูปวยจาก

หองฉุกเฉินเขาหอผูปวยและการฟอกเลือดผูปวยไตวาย 

เปนตน ทั้งนี้แนวทางตางๆ อางองิจากของตางประเทศ ของ

กระทรวงสาธารณสุข และของสมาคมสาขาวิชาชีพตางๆ 

รวมทั้งแนวทางปฏิบัติของราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหง

ประเทศไทยและปรบัเปลี่ยนมาใชใหเหมาะสมกบัโรงพยาบาล

พระมงกฎุเกลา ดงัมตีวัอยางแผนภูมติามทายบทนี้

   5.4  ไดจดัเพิ่มเตมิขั้นตอนการคดักรองความเสี่ยง

และการคดัแยกผูปวยและญาตอิกีหนึ่งขั้นตอน ในระดบัผูที่

มาใชบรกิารหนางานทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน รวมไปถงึ

แผนกตรวจพเิศษอื่นและทาํหตัถการ ทั้งนี้ตองคดักรองทั้ง

ตวัผูปวยเอง ผูมาเยี่ยมไขและญาต ิ ผูปวย PUI หรอืผูปวย

สงสยั/ยนืยนัโรค COVID-19 จะถกูคดัแยกใหรอที่พื้นที่พกัคอย

(zoning area) ซึ่งเตรยีมไวที่หองตรวจโรคของคลนิกิโรคภมูแิพ

เพื่อรอนาํสงผูปวยไปตรวจที่ ARI clinic หรอื PUI clinic หรอื

เพื่อรอปรกึษาจากแพทยโรคตดิเชื้อหรอืเพื่อนาํสงผูปวยไป

เกบ็สิ่งสงตรวจหาไวรสัตอไป

   5.5  ดาํเนนิการลดจาํนวนผูปวยเพื่อลดความ

แออดั โดยการโทรเลื่อนนดัหมายพบแพทย หรอืเลื่อนวนัทาํ

หัตถการที่ไมเรงดวน เลื่อนการใหเคมีบําบัดหรือปรับสูตร

เคมบีาํบดัเปนสตูรที่ไมตองพกัคางในโรงพยาบาล กาํหนด

จาํนวนผูเขาเยี่ยมไขและลดเวลาในการเขาเยี่ยมผูปวยลง

   5.6  ดําเนินการเชิงรุกใหบริการจัดสงยาทาง

ไปรษณยี 

 6. โครงการสงยาทางไปรษณีย โดยในเดือน

มถินุายน พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลามยีอดจดัสง

ยาของสทิธกิารรกัษาจายตรงกรมบญัชกีลางทางไปรษณยี

สูงที่สุดในประเทศ จากโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการ

ทั้งหมด 491 แหง

 7. การใหบรกิาร ARI clinic โรงพยาบาลไดมอบ

หมายใหกองอายุรกรรมรับผิดชอบดําเนินการ ARI clinic

ในการรวมออกแบบโดยอาจารยแผนกโรคปอดและแผนก

โรคตดิเชื้อ งานยทุธโยธากอสราง การจดัหาสิ่งอปุกรณ รวมทั้ง

ดาํเนนิงานดานกาํลงัพลและงานงบประมาณและการเงนิของ

ARI clinic เริ่มเปดดาํเนนิการเมื่อวนัที่ 23 มนีาคม พ.ศ. 2563

บรกิารเริ่มรบัผูปวยตั้งแตเวลา 06.00 น และแพทยเริ่มออก

ตรวจตั้งแตเวลา 07.00 ถงึ 15.00 น ในชวงแรกไดใชคลนิกิ

วณัโรคเปนที่ดาํเนนิงานของ ARI clinic ชั่วคราวกอนและ

ตอมา ARI clinic ไดยายมาดําเนินการที่ชั้นลางของตึก

ธนาคารทหารไทย แยกออกจากอาคารตรวจโรคอื่นๆ และ

แยกจากอาคารหอผูปวยของโรงพยาบาล จดับรกิารผูปวยแบบ

ครบวงจรในทุกขั้นตอนเริ่มจากการคัดกรอง การเปดสิทธ ิ

การตรวจโรค รวมถงึการตรวจโรครวมอื่นๆ ที่ไมใชอาการของ

ระบบทางเดนิหายใจ โดยปรกึษาแพทยในสาขาที่เกี่ยวของ

เพื่อตรวจรกัษาผูปวยที่คลนิกิ กรณทีี่ผูปวยตองใชยาเฉพาะทาง

กส็ามารถสั่งจายยาจากแพทยเฉพาะทางนั้นๆ ที่คลนิกิเอง

หรือสั่งยาออนไลนมาจากนอกคลินิกและรับยาที่คลินิกได

ใหบรกิารการสงตรวจเลอืดหรอืตรวจทางรงัสวีนิจิฉยั บรกิาร

การเกบ็ตวัอยางเพื่อตรวจเชื้อไวรสั SARS-CoV-2 การรบัยา

การจําหนายผูปวยกลับบานหรือทําการนัดหมายและปด

สิทธิการรักษาไดรับการสนับสนุนแพทยหมุนเวียนจาก

กองตางๆ ในโรงพยาบาลมาชวยตรวจผู ปวย ไดรับ

การสนับสนุนเจาหนาที่พยาบาลจากกองการพยาบาล  

พนักงานผูชวยจากกองทันตกรรม พลทหารจากกองรอย

เสนารักษ พนักงานบริการ การเก็บขยะอยางถูกวิธีจาก

ศนูยบรหิารงานสิ่งแวดลอม เจาหนาที่จากเวชระเบยีน และ

เจาหนาที่การเงนิจากสวนเงนิรายรบัสถานพยาบาล 

 กองอายกุรรมกรรมไดรบัผดิชอบงานสงกาํลงัและ

การเบกิจายอื่น รวมทั้ง เบี้ยเสี่ยงภยัซึ่ง ARI clinic มขีอบเขต

การใหการบรกิารทางการแพทยดงันี้

   7.1  การวดัไข และคดักรองผูปวย ตามเกณฑ

ของกระทรวงสาธารณสขุ

   7.2  การเพิ่มความสะอาดของผูปวยกอนพบ

แพทย (patient sanitization) และการตรวจสญัญาณชพี 

   7.3   การตรวจโรคโดยอาจารยแพทยจากกอง

ตางๆ โดยรักษาระยะหางจากผูปวยดวยกลองใสและใช

ไมโครโฟนเพื่อการสื่อสาร

   7.4  การสงตรวจเพิ่มเติมทางหองปฏิบัติการ

และการสงตรวจรงัสวีนิจิฉยั

   7.5  การเกบ็ตวัอยางสงตรวจหาสารพนัธกุรรม

ของไวรสั SARS-CoV-2
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   7.6  การใหบริการอายุรแพทยเวรรับปรึกษา

ปญหาทางอายรุกรรมภายใน  ARI clinic และรบัปรกึษา

โรคทางไกลจากโรงแรมที่รัฐกําหนดใหเปนสถานที่กักกัน

เพื่อการเฝาระวงัโรค (state quarantine, SQ) เมื่อไดรบัการ

รองขอ

   7.7  มีเวรอายุรแพทยโรคติดเชื้อรับปรึกษา

เมื่อผูปวยเขาเกณฑความเสี่ยงที่อาจจะเปนโรค COVID-19 

หรือเมื่อผูปวยจําเปนตองเก็บตัวอยาง nasopharyngeal, 

oropharyngeal หรอื throat swab

   7.8  การใหการรกัษาพยาบาล รวมถงึการสั่ง

ยาโรครวมอื่นๆ ใหผูปวยที่จาํเปนตองรบัยา

   7.9  การจายยาและใหคาํแนะนาํการกกับรเิวณ

ตนเองหรอืการสงัเกตอาการ

   7.10 การคดิคารกัษา การประสานปดสทิธกิาร

รกัษาและการเงนิ

   7.11 การออกบตัรนดั

   7.12 การออกหนงัสอืรบัรอง ไดแก ใบรบัรอง

แพทยและใบรบัรองแพทยสขุภาพเหมาะสมตอการเดนิทาง

ทางอากาศ (f it to flf ly)

   7.13 ดําเนินการรับเปนผูปวย PUI หรือมีขอ

บงชี้อื่น

   7.14 การประสานงานธรุการและการใหบรกิาร

กับหนวยปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

(Infection control unit, IC)

 8. จดัตัง้หอผูปวย PUI และหอผูปวย Cohort 

โรค COVID-19 ในชวงแรกโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลาได

ใชพื้นที่หอผูปวยอายรุกรรมพเิศษ อาคารสมเดจ็ยา ชั้น 6 

(สย.90/6) เปนหอผูปวย PUI รวม 20 เตยีงเปน cohort ward 

ชั่วคราว ซึ่งใชลฟิตแยกจากบรเิวณทายอาคารและสามารถ

เขาถึงหอผูปวยโดยตรง และใชเครื่องปรับอากาศแยกใน

แตละหอง โดยที่โรงพยาบาลไดเพิ่มเติม tele-monitoring 

และ anteroom เสริมขึ้นมา จนกระทั่งหอผูปวยอาคาร

ทานผูหญงิประภาศรปีรบัปรงุเสรจ็ม ีcohort ward ที่เปนหอ

ผูปวยความดนัลบที่ชั้น 4 และชั้น 5 และหออภบิาลผูปวย

วกิฤตหองความดนัลบอกี 5 หอง ในขณะที่หอผูปวย สย.

90/6 ยงัคงเปดดูแลผูปวย PUI ตอไปรวมรบัได 12 เตยีง

 9. กอนทีใ่หการรกัษาโรคทางอายรุกรรม มคีวาม

จาํเปนตองคดักรองผูปวยอยางมปีระสทิธภิาพ ตองการคดั

แยกกลุมผูปวยความเสี่ยงสงูออก และการวนิจิฉยัวาผูปวย

เขาเกณฑสอบสวนโรคหรอืเปนผูปวยโรค COVID-19 และ

เนื่องจากโรคเจบ็ปวยทางอายรุกรรมและการปฏบิตัหิตัถการ

ทางอายุรกรรมมีดวยกันหลายโรคซึ่งไมสามารถนําราย

ละเอยีดมาบรรจใุนบทความนี้ไดทั้งหมด สามารถคนควา

เพิ่มเตมิไดเชน

   9.1  คาํแนะนาํการใชอปุกรณ PPE โดยกรม

การแพทย คณะแพทยศาสตร สมาคมวชิาชพี หนวยงาน

กระทรวงสาธารณสขุ (เมษายน พ.ศ. 2563)

   9.2  คาํแนะนาํการดแูลรกัษาผูปวยโรคระบบ

การหายใจในสถานการณระบาดของเชื้อโควิด-19 โดย

สมาคมอุรเวชชแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

(พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

   9.3  แนวทางการคดักรอง COVID-19 สาํหรบั

ผูปวยที่มีอาการที่หนวยไตเทียม (มีนาคม พ.ศ. 2563)

คาํแนะนาํการทาํหตัถการสาํหรบัผูปวยโรคไตในสถานการณ

การระบาดของโรค COVID-19 (พฤษภาคม พ.ศ. 2563) แนวทาง

การดูแลผูปวยฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมสําหรับชวง

ระยะเวลาที่มกีารระบาดของไวรสัโคโรนา COVID-19 มนีาคม

พ.ศ. 2563 โดยสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย 

   9.4  แนวทางปฏิบัติการช วยชีวิตสําหรับ

บุคลากรทางการแพทยในชวงสถานการณโรค COVID-19 

โดยคณะกรรมการมาตรฐานการชวยชวีติ (มนีาคม พ.ศ. 2563)

   9.5  แนวทางปฏิบัติในการใสทอชวยหายใจ

ฉกุเฉนิในผูปวยโรคโควดิ 19 ชนดิรนุแรงโดยวทิยาลยัแพทย

ฉุกเฉินแหงประเทศไทย ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหง

ประเทศไทย และสมาคมเวชบาํบดัวกิฤตแิหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2563

   9.6 แนวทางเวชปฏิบัติการทําหัตถการทาง

อายรุศาสตรในสถานการณการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสั

โคโรนาสายพนัธุใหม 2019 (COVID-19) ทั้งหตัถการที่เปน

และไมเปน aerosol generating procedures โดยราชวทิยาลยั

อายรุแพทยแหงประเทศไทย (พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

   9.7 คาํแนะนาํเกี่ยวกบัการสองกลองในระบบ

ทางเดนิอาหารโดยอายรุแพทยไทยในชวงการระบาด COVID-19

โดยสมาคมแพทยสองกลองทางเดนิอาหารไทยรวมกบัสมาคม

แพทยระบบทางเดินอาหารแหงประเทศไทย (พฤษภาคม 

พ.ศ. 2563)

   9.8  แนวปฏบิตักิารทาํหตัถการและการผาตดั

ในสถานการณระบาด COVID-19 โดยหนวยงานราชการ

หนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขและสมาคมวิชาชีพ 

(พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
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   9.9  แนวทางการดูแลรักษาผูปวยโรคระบบ

ประสาทในชวงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สายพนัธุใหม 2019 (COVID-19) สมาคมประสาทวทิยาแหง

ประเทศไทย พ.ศ. 2563

 ตวัอยาง แนวทางการปฏบิตัใินการดแูลผูปวยของ

กองอายรุกรรม เชนกลุมโรคที่ตองรกัษาอยางเรงดวน ไดแก

โรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจขาดเลือด ดังแสดงตอ

ไปนี้
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งานดานกมุารเวชกรรม: การบรหิารจดัการ
ผูปวยเด็กในสถานการณการระบาด
ของโรค COVID-19 เดชวิจิตร สุวรรณภักดี

 จากขอมลูในปจจบุนัพบการระบาดของไวรสัชนดินี้ในผูใหญมากกวาในเดก็ โดยพบสดัสวนการตดิเชื้อSARS-CoV-2

ในผูปวยเดก็อายนุอยกวา 18 ป นอยกวารอยละ 5 ของประชากรที่ตดิเชื้อทั้งหมด สวนใหญการตดิเชื้อในเดก็มกัมอีาการ

นอยหรอืไมแสดงอาการ จงึมคีวามเปนไปไดที่จาํนวนผูตดิเชื้อในเดก็อาจถกูประเมนิตํ่ากวาความเปนจรงิ เดก็ที่ไดรบัการ

วนิจิฉยัวาตดิเชื้อ SARS-CoV-2 มอีตัราการตายและความรนุแรงของโรคตํ่าแตกตางจากผูใหญ จงึมคีวามจาํเปนอยางยิ่ง

ที่สถานพยาบาลเดก็ตองมมีาตรการในการตรวจคดักรอง การคดัแยกผูปวยที่สงสยั จดัเตรยีมหอผูปวยที่ตองใชรองรบั

ผูปวย และมแีผนรองรบัผูปวยวกิฤต 

 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลาเปนโรงพยาบาลระดบั

ตตยิภมูขินาดใหญที่สดุของกองทพับกมอีาคาร พชัรกติยิาภา

เปนอาคารที่ใชดูแลรกัษาผูปวยเดก็โดยเฉพาะ มศีกัยภาพ

ใหการรักษาผูปวยเด็กได 150 เตียงในสถานการณการ

แพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม 2019 

(COVID-19) กองกมุารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา 

ไดดําเนินมาตรการในการดูแลรักษาผูปวยเด็กคูขนานไป

กบัผูปวยผูใหญดงันี้

 1. การต้ังคลนิิกโรคระบบทางเดินหายใจ (acute

respiratory infection, ARI clinic) เดก็ เนื่องจากขอมลู

การแพรระบาดของโรค COVID-19 สวนใหญพบในผูใหญ 

การแยก ARI clinic เดก็ออกจากผูใหญจงึเปนมาตรการที่

มคีวามปลอดภยักบัผูปวยเดก็มากกวา กองกมุารเวชกรรม

จงึไดจดัตั้ง ARI clinic เดก็ บรเิวณชั้น L อาคารพชัรกติตยิาภา

โดยมกีารคดัแยกผูปวยเดก็ที่มอีาการของระบบทางเดนิหายใจ

ตั้งแตทางเขาอาคารแลวแยกมาที่ ARI clinic เดก็ (รปูที่ 1) โดย

จดัตั้งใหเปน one stop service เริ่มตั้งแตขึ้นสทิธิ์ ตรวจรกัษา

เกบ็สิ่งสงตรวจทางหองปฏบิตักิาร สามารถตรวจเอกซเรย

รังสีปอดดวยเครื่องชนิดเคลื่อนที่ได และสั่งจายยาโดยผู

ปวยเด็กและผูปกครองจะไมปะปนกับผูปวยเด็กอื่นๆ ที่

ตรวจที่แผนกผูปวยนอก กมุารชั้น 1 อาคารพชัรกติตยิาภา

ในกรณรีายที่จาํเปนตองรบัไวรกัษาตวัในโรงพยาบาล จะมี

แผนการเคลื่อนยายผูปวยเฉพาะไปยงัหอผูปวยที่จดัเตรยีมไว

 2. การตัง้หอผูปวยสงสยั/ยนืยนัโรค COVID-19

กองกมุารเวชกรรมไดเตรยีมหอผูปวยกมุาร ชั้น 5 อาคาร

พชัรกติยิาภาเปนสวนแยกโรคตดิเชื้อประกอบดวย isolation 

room หองเดี่ยว จาํนวน 5 หอง โดยทกุหองม ีanteroom ใหแพทย

ใชเปลี่ยนชุดและอุปกรณปองกันสวนบุคคล (personal

protective equipment, PPE) กอนเขาตรวจผูปวย ซึ่งมปีระตกูั้น

อกีชั้นหนึ่ง (รูปที่ 2) โดยทั้ง 5 หองจดัใหเปนหองรองรบัผูปวย

สงสยั/ยนืยนัโรค COVID-19 หรอืผูปวยสงสยัตดิเชื้อที่เขาเกณฑ

สอบสวนโรค (patient under investigation, PUI) นอกจากนั้นยงั

มหีองแยกโรคที่เปนระบบ negative pressure room อกี 1 หอง

(รูปที่ 3) ซึ่งจดัไวใหผูปวย PUI ที่มอีาการรนุแรงหรอืผูปวย

ที่ไดรบัการยนืยนัการวนิจิฉยัวาเปนโรค COVID-19 โดยหอง 

negative pressure room นี้ สามารถปรบัเปนหอผูปวยวกิฤต 

(PICU) ชนดิ mobile เพื่อใชดูแลผูปวยโรค COVID-19 ที่ตอง

ใชเครื่องชวยหายใจไดดวย

 3. การเตรียมหอผูปวยทารกแรกเกิดกรณี

คลอดจากมารดาทีไ่ดรบัการวนิจิฉยัเปนโรค COVID-19

จดัสดัสวนหอผูปวยทารกแรกเกดิเปน cohort ward แยกสวน

จากหอทารกแรกเกดิทั่วไป โดยทารกที่คลอดจากมารดาที่

เปนโรค COVID-19 จะถกูแยกเขาสงัเกตอาการใน incubator 

ในบรเิวณ cohort ward จนกระทั่งไดรบัการตรวจยนืยนัวา

ไมไดตดิเชื้อจากมารดา 

 4. การเตรียม cohort ward ของผูปวยทีต่ดิเชือ้

ระบบทางเดนิหายใจ ในชวงที่มกีารระบาดของโรค COVID-19

ภายในประเทศ กองกมุารเวชกรรม ไดเตรยีมหอผูปวยกมุาร

ชั้น 4 อาคารพชัรกติยิาภาเปนหอผูปวยที่แยกเฉพาะผูปวย

ที่ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวยโรคของระบบ

ทางเดนิหายใจอื่นๆ ที่อาจจะยงัไมเขาเกณฑสงสยัตดิเชื้อ 

SAR-CoV-2 หรอืผูปวย PUI เพราะผูปวยเดก็ที่มปีญหาของ

ระบบทางเดนิหายใจเหลานี้เมื่อมกีารระบาดของโรคภายใน

ประเทศอาจกลายเปนกลุมเสี่ยง หากอาการตดิเชื้อเลวลง

โดยไมทราบสาเหตุ
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 นอกเหนือจากการจัดเตรียมเรื่องอาคารสถานที่ 

เรื่องสําคัญลําดับตอมาคือการเตรียมความพรอมใหกับ

บคุลากรทางการแพทยทกุระดบั เพื่อใหมคีวามรูความเขาใจ

เกี่ยวกบัเรื่องโรค COVID-19 ประกอบดวยมาตรการดงัตอไปนี้

 - การสอนและใหความรูเกี่ยวกับโรค COVID-19 

  ใหแกบคุลากรในกองกมุารเวชกรรม 

 - การฝกทบทวนใหบคุลากรในกองกมุารเวชกรรม

  ทกุคน สามารถใสอปุกรณ PPE ไดอยางถกูตอง 

  โดยมีการประเมินจากพยาบาล IC กองกุมาร

  เวชกรรม

 - สาํรวจความพรอมของอปุกรณฆาเชื้อ เชน alcohol

  spray, alcohol hand rub, นํ้ายาลางมอื วามเีพยีงพอ

  และจดัวางในตาํแหนงที่เหมาะสม

 - สาํรวจอปุกรณ PPE ที่เตรยีมไวในการดแูลผูปวย

  ในแตละหอผูปวยใหมอียางเพยีงพอและเหมาะสม

 - ซกัซอมแผนการรบัผูปวยโรค COVID-19 เพื่อให

  บุคลากรทุกสวนมีความมั่นใจวาจะสามารถ

  ปฏิบัติตามแผนที่วางไว ทั้งในสวนผูปวย PUI

  ผูปวยวกิฤตและทารกที่คลอดจากมารดาที่มโีรค 

  COVID-19

 - ประชมุทมีผูเกี่ยวของเพื่อปรบัแผนการดแูลใหมี

  ความทนัสมยัและเหมาะสมกบับรบิทของแตละ

  หนวยงานอยางสมํ่าเสมอ

แนวทางการดูแลทารกแรกเกิดและ
การใหนมบุตร ในกรณีแมเปนผูปวยสงสัย/
ยืนยันโรค COVID-19
 - ทารกที่เกดิจากแมที่ตดิเชื้อ SARS-CoV-2 จดัเปน

  ผูมคีวามเสี่ยงที่จะแพรโรค จะตองมกีารแยกจาก

  ผูอื่น และตองสงัเกตอาการเปนเวลา 14 วนั

 - ควรตรวจหาเชื้อดวยการทํา nasopharyngeal 

  swab และแยกทารกออกจากทารกอื่นๆ และทาํ

  chest X-ray ทกุราย องคการอนามยัโลกแนะนาํ

  วากรณีมารดาติดเชื้อหรือสงสัยจะติดเชื้อที่

  มีอาการนอยหรือไมมีอาการใหอยู กับบุตรม ี

  skin-to-skin contact และดดูนมจากเตาได โดยมารดา

  จะตองใสหนากากอนามัย (surgical mask) 

  หรือหนากากผา ลางมือดวยนํ้าและสบู หรือ

  แอลกอฮอลเจล หลีกเลี่ยงการไอจามขณะให

  นมบุตรซึ่งมีความเห็นตรงขามกับ Centers for

  Disease Control and Prevention (CDC) ของ

  ประเทศสหรฐัอเมรกิา แนะนาํใหแยกมารดาและ

  บตุรออกจากกนัชั่วคราว เพื่อปองกนัการตดิเชื้อ

  ไปสูทารกจนกวาผลการตรวจเชื้อในมารดาจะ

  เปนลบ การแยกนี้สามารทําไดหลายวิธี เชน

  อยูคนละหอง จัดเตียงมารดาใหหางจากเตียง

  ทารก 6 ฟตุขึ้นไป การใหนมบตุรมารดาสามารถ

  ปมนํ้านมออกมาแลวใหญาติที่แข็งแรงดีนําไป

  เลี้ยงบตุรได โดยตองระวงัเรื่องการลางมอื การทาํ

  ความสะอาดอปุกรณอยางเครงครดัขณะที่ปมนม

  ควรใหคาํปรกึษาแกมารดาถงึทางเลอืกในการให

  นมบตุร ขอดขีอเสยีและความเสี่ยงตางๆ กอน

  ตดัสนิใจวาจะใหนมบตุรแบบใด

รูปที่ 1 ARI clinic กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

รูปที่ 2 หอผูปวยแยกโรค PUI (patient under investigation)
กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
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รูปที่ 3 หอง negative pressure กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
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งานดานศัลยกรรม: แนวทางปฏิบัติ
สาํหรบัหตัถการและการผาตดัในสถานการณ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม 2019 (COVID-19)

 คณะกรรมการหองผาตัดซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากทุกองคกร ไดมีการประชุมรวมกันกําหนดการจัดระบบ

บริหารจัดการในการทําหัตถการและผาตัดซึ่งมีหลายสาขาเพื่อใหมีเอกภาพ ความชัดเจนและความโปรงใสในการ

ทํางานเพื่อใหไดแนวทางรวมกัน เริ่มจากการทําความเขาใจกับบุคลากรที่เกี่ยวของทุกระดับถึงหลักการและเหตุผลใน

การบริหารจัดการ ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณเปนระยะๆ ตองประเมินเบื้องตนเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู 

สรางแนวปฏิบัติในการทําหัตถการและการผาตัดในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 

2019 (COVID-19) รวมทั้งในการดูแลผูปวยหลงัผาตดั มอีงคประกอบที่สาํคญั ไดแก

สุขไชย สาทถาพร

 ก) แนวปฏบิตัใินการทาํผาตดัประเภท emergency,

urgency และ elective case ในผูปวยทั่วไป (non-COVID patient)

 ข) แนวปฏิบัติในการทําผาตัดกรณีผูปวยสงสัย/

ยนืยนัโรค COVID-19 

 หลักการสําคัญที่ตองทําความเขาใจในเบื้องตน 

คอืการบรกิาร elective surgery ที่จาํเปนในระยะแรกตองอยู

บนพื้นฐานวาเปนการใหบรกิารเฉพาะผูปวยที่ไมมคีวามเสี่ยง

ในการแพรโรค COVID-19 เทานั้น การคดักรองทางคลนิกิ

เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดกอนการผาตัดที่ศัลยแพทยตองใสใจ

มากที่สดุ เพื่อความปลอดภยัของทกุคนในการเลอืกผาตดั

ประเภท elective case ทีมรักษาพยาบาลทุกคนตองให

ความสาํคญัและรวมมอืในการคดักรองผูปวย โดยการซกั

ประวตัติามคาํแนะนาํของโรงพยาบาล ผูที่ไมมคีวามเสี่ยง

เหลานี้มโีอกาสที่จะเปนพาหะนอยมาก การตรวจคดักรอง

ทางหองปฏิบัติการไวรัสวิทยาโดยไมจําเปนจะทําใหเกิด

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจและการใชทรัพยากรโดยไม

จาํเปน

 ก) แนวปฏิบติัในการทาํผาตัดประเภท emergency,

urgency และ elective case ในผูปวยทัว่ไป (non-COVID

patient) (นยิามที่แนะนาํนี้เปนแนวในการทาํความเขาใจ

ระหวางผูปฏบิตังิานใหตรงกนัเทานั้น)

 1. การผาตัดประเภท elective case ในสถานการณ

การระบาดของโรค COVID-19 ขณะที่มีความจํากัดของ

ทรัพยากรทางการแพทยและความปลอดภัยจากการแพร

โรคในโรงพยาบาล แนะนําใหปรับสัดสวนการใหบริการ

ผาตดัโดยพจิารณาจากปจจยัที่สาํคญัดงัตอไปนี้

 • ลาํดบัความเรงดวนของโรค ไดแก 

  ภาวะเรงดวนฉกุเฉนิ (emergerncy) ถาไมไดรบั

การผาตัดภายใน 24 ชั่วโมงจะเปนอันตรายตอชีวิตหรือ

เกดิภาวะทพุพลภาพ

  ภาวะเรงดวน (urgency) ไมถึงขั้นเปนอันตราย

ตอชวีติทนัทแีตควรไดรบัการผาตดัภายใน 72 ชั่วโมง

  และภาวะไมเรงดวนที่สามารถนดัมาผาตดั (elective

case) ที่ควรจะตองไดรบัการผาตดัภายใน 1 เดอืน (NHS. 

Clinical guide to surgical prioritization during the coronavirus

pandemic) 

 • สภาวะของผูปวยที่จะเขารบัการผาตดั

 • การใชทรัพยากรของโรงพยาบาล เชน การใช

ระบบ scoring ที่เปนปจจยัดานหตัถการ และควรพจิารณา

วิธีการรักษาโดยไมผาตัดเปรียบเทียบกับการรักษาแบบ

ผาตัด สภาวะโรคของผูปวย รวมทั้งจํานวนผูปวยที่รอรับ

การรกัษาอยู 

 การใหบริการหัตถการและการผาตัดที่ไมเรงดวน 

(elective surgery) ใหมกีารจดัชั้นความจาํเปนตามความเรง

ดวนของภาวะโรคจากมากไปนอย คํานึงถึงสมดุลการให

บริการกับจํานวนของผูปวยที่มีความจําเปนมาก และถูก

ชะลอรอการรกัษาสะสมที่ตกคางอยูกอน เพื่อสงวนการใช

ทรพัยากรที่มอียูไวใหมากที่สดุเทาที่จะทาํได จนกวาสถานการณ

จะคลี่คลายกวานี้ กาํหนดและเตรยีมการ หองผาตดั หอผูปวย

หออภบิาลผูปวยหนกั การบรหิารทรพัยากรบคุคล การคดัแยก

(triage) การ set การผาตัดที่เหมาะสมกับกลุมผูปวยโรค 

COVID-19 และกลุมผูปวย non-COVID และยังลดความ

      57        Continue Fighting to Stop COVID-19 



ขัดแยงระหวาง ผูปวยกับบุคลากรทางการแพทย โดยใช 

platform “one day surgery” ที่ดาํเนนิการอยูแลวมาปรบัใช  

ซึ่งประกอบไปดวยการบรหิารจดัการการคดักรอง การเตรยีม

ความพรอมผูปวยโดย pre-anesthetic clinic การ set ผาตดั 

รวมถงึการตดิตามหลงัการผาตดั 

 ทั้งนี้ “แนวปฏบิตักิารทาํหตัถการและการผาตดัใน

สถานการณการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019” นี้

สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณระบาดของโรคตาม

องคความรูที่เกิดขึ้นใหม ตามขอเท็จจริงเชิงประจักษและ

ความคุมคาทางเศรษฐศาสตรทางการแพทย

 แนวปฏิบัติการทําหัตถการและการผาตัดใน

สถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มี

ประเดน็ที่สาํคญัดงัตอไปนี้

 1. การคัดกรองโดยการซักประวัติ (social risk 

factor, physical/medical risk factor) ตามแนวทางเวชปฏบิตัิ

การวนิจิฉยั ดูแลรกัษา และปองกนัการตดิเชื้อในโรงพยาบาล

กรณโีรค COVID-19 รวมกบัการตรวจประเมนิอาการ อาการ

แสดง กอนนดัผาตดั (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 การประเมนิทางคลนิกิกอนนดัผาตดั โดยใชการซกัประวตั ิอาการ อาการแสดง

ประวัติ
• มปีระวตัเิดนิทางไปยงัหรอืมาจากพื้นที่หรอือยูอาศยัในพื้นที่เกดิโรคระบาดตอเนื่องของโรค COVID-19 

• มปีระวตัคินในครอบครวัปวยเปนโรค COVID-19 

• สัมผัสกับผูปวยโรค COVID-19 หรือสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจของผูปวย โดยไมไดใสอุปกรณ PPE

 ที่เหมาะสม 

• เปนผูประกอบอาชพีที่เกี่ยวของกบันกัทองเที่ยว สถานที่แออดั หรอืตดิตอกบัคนจาํนวนมาก 

• มปีระวตัไิปในสถานที่ชมุชน หรอืสถานที่ที่มกีารรวมกลุมคน เชน ตลาดนดั หางสรรพสนิคา สถานพยาบาล ขนสง

 สาธารณะ 

• เปนบคุลากรทางการแพทยที่มโีอกาสใกลชดิ/สมัผสัผูปวยโรค COVID-19 

อาการ และอาการแสดง 
• ไอเจบ็คอ 

• ไข อณุหภูมติั้งแต 37.5 ºC 

• นํ้ามูกไหล 

• การสูญเสยีการไดกลิ่น 

• ปวดศรีษะ

• ปวดกลามเนื้อ 

• หายใจเหนื่อย/ หายใจเรว็
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 หากผูปวยสงสยั/ยนืยนัโรค COVID-19 ตามตาราง

ที่ 1 (อางองิจากคาํแนะนาํของกระทรวงสาธารณสขุ และ

มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ) ตองสงตรวจที่คลินิก

ผูปวยสงสยัตดิเชื้อที่เขาเกณฑสอบสวนโรค (patient under 

investigation, PUI) เพื่อตรวจวนิจิฉยัโรค COVID-19 โดยให

อยูในดลุยพนิจิของศลัยแพทยหรอืแพทยเจาของไข

 ในกรณทีี่ความเหน็ของวสิญัญแีพทย และศลัยแพทย

หรอืแพทยเจาของไข ไมตรงกนั ใหสงปรกึษา อายรุแพทย

โรคตดิเชื้อหรอืสงไปประเมนิที่คลนิกิ PUI โดยความเหน็ของ

อายุรแพทยโรคติดเชื้อถือเปนที่สิ้นสุด และจะพิจารณา

ดาํเนนิการตอไปตามหลกัเกณฑแนวทางมาตรฐาน เพื่อลด

การใชสิ่งอปุกรณอยางไมจาํเปนโดยเฉพาะหนากาก N95 และ

อปุกรณปองกนัสวนบคุคล (personal protective equipment, PPE)

 2. การประเมนิทางการแพทยในรายนดัมาผาตดั 

โดยเฉพาะผูปวยที่ผาตัดโดยใหการระงับความรูสึกแบบ 

general anesthesia หรอื potential general anesthesia ควรมี

การสงปรึกษาวิสัญญีแพทยหรืออายุรแพทย โดยจัดให

จาํนวนครั้งของการมาโรงพยาบาลและการใชระยะเวลาอยู

ในโรงพยาบาลใหนอยที่สดุ การสงทาํ chest x-ray ใหปฏบิตัติาม

ขอบงชี้ในการเตรยีมผูปวยกอนผาตดัตามปกต ิไมแนะนาํ

การทาํ chest x-ray เพื่อวนิจิฉยัการตดิเชื้อ SARS-CoV-2 ใน

ผูปวยที่ไมมอีาการ (asymptomatic patient)

 3. การตรวจทางหองปฏบิตักิารไวรสั แนะนาํใหตรวจ

กอนการผาตดัหรอืหตัถการที่เปน high risk สาํหรบั droplet and

aerosol generating procedures เชน head & neck surgery, 

bronchoscopy, upper GI endoscopy, ENT surgery, thoracic 

surgery, intraoral surgery โดยใหแพทยเจาของไขเปนผูที่ทาํ

nasopharyngeal หรอื throat swab ดวยตนเอง ที่คลนิกิ PUI ทั้งนี้

ตองแนะนาํผูปวยใหสวมหนากากอนามยั (surgical mask)

และระมดัระวงัตอพฤตกิรรมที่เสี่ยงตอการตดิเชื้อ/กระจาย

เชื้อไปสูผูอื่น หากผลตรวจทางหองปฏิบัติการไวรัสวิทยา

เปนบวก และวนิจิฉยัวาผูปวยเปน  asymptomatic COVID patient

ใหรกัษาโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสขุและเลื่อน

การผาตดั elective ไปกอนจนหายแลวเปนเวลาอยางนอย

1 เดอืนนบัจากวนัที่ตรวจ เพื่อพจิารณาเตรยีมการผาตดัใหม

โดยไมจาํเปนตองมกีารตรวจหาการตดิเชื้อไวรสัซํ้า

 4. การดําเนินการผาตัด หากผลตรวจทางหอง

ปฏิบัติการไวรัสวิทยาเปนลบ ใหดําเนินการผาตัดโดยเร็ว

ไมเกนิ 7 วนัหลงัการตรวจ เพื่อลดความเสี่ยงตอการที่ผูปวย

จะติดเชื้อในระหวางนี้ ระหวางรอการผาตัดใหคําแนะนํา

การปฏิบัติตัวกอนการผาตัด แกผูปวยโดยเนนใหปฏิบัติ

ตามอยางเครงครดั ไดแก การรกัษาระยะหาง หลกีเลี่ยง

พฤตกิรรมเสี่ยงตางๆ ไมอยูใกลชดิผูที่มอีาการเปนไขหวดั 

หลีกเลี่ยงการออกไปในที่ชุมชน งดพบปะกับญาติหรือ

บคุคลอื่นโดยเฉพาะคนที่มาจากตางถิ่น  

 5. ในวนัที่มาผาตดั แพทยและทมีรกัษาพยาบาล

ควรคัดกรองซํ้าอีกครั้งโดยการซักประวัติเสี่ยงและอาการ

ของการตดิเชื้อระบบทางเดนิหายใจและตรวจรางกาย เพื่อ

ใหแนใจวาผูปวยปลอดจากการตดิเชื้อโรค COVID-19 กอน

ทาํการผาตดั

 6. การผาตดัและการดแูลหลงัการผาตดัในผูปวย

ที่ผลการตรวจคดักรองทางหองปฏบิตักิารไวรสัวทิยาเปนลบ

รวมถงึผูปวยอื่นที่ไมเขาเกณฑการคดักรองดวยหองปฏบิตักิาร

ใหการผาตดัและการระงบัความรูสกึตามมาตรฐานการแพทย

ทั่วไปโดย 

   6.1  การเคลื่อนยายผูปวยใหปฏบิตัติามหลกั 

standard precaution & social distancing โดย ตองสวม surgical

mask ใหผูปวยตลอดเวลาในโรงพยาบาล  

   6.2  บคุลากรการแพทยทกุคนในหองผาตดัให

ปฏบิตัติามหลกั standard precautions & social distancing 

จาํกดัจาํนวนบคุลากรในหองผาตดัตามความจาํเปน และ

สวมอุปกรณปองกันแบบ standard personal protective 

equipment 

   6.3  การเตรยีมหองผาตดั การทาํความสะอาด

และการดูแลหองผาตัดจนเสร็จสิ้นการผาตัดใหทําตาม

มาตรฐานทาง infection control (IC)

 7. การดูแลหลงัการผาตดั  

   7.1  ใหดูแลผูปวยที่หองพักฟนหรือบริเวณที่

จัดใหตามความเหมาะสมของสถานที่ สภาวะของผูปวย 

ตามบรบิทของแตละแผนก

   7.2  มีระบบติดตามผูปวยในเรื่องการเปลี่ยน

แปลงระบบทางเดนิหายใจหรอือาการอื่นๆ ในระหวางการ

นอนในโรงพยาบาลจนกระทั่งการจําหนายผูปวยออกจาก

โรงพยาบาล 

   7.3  หลงัผาตดัควรจะตองม ีdischarge planning

ที่ชดัเจนและใหผูปวยกลบับานโดยเรว็ที่สุด 

 8. การนอนพักในโรงพยาบาลควรกําหนดใหมี

social distancing เชนลดการเขาเยี่ยม จาํกดัจาํนวนญาตทิี่มา

เฝาไข ใหผูปวยและญาตใิส surgical mask ตลอดเวลาชวงที่

ญาตมิาเฝาไข 
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 2. การผาตดัประเภท Emergency และ Urgency

ผูปวยที่มีภาวะโรคที่ตองการการผาตัดโดยเร็วตามขอบงชี้

รวมถึงการผาตัดคลอด (Caesarean section) ในขณะที่

ประเทศยงัอยูในสถานการณระบาดของโรค COVID-19 มี

แนวทางการเตรียมผูปวยและการคัดกรองกอนการผาตัด 

ดงัตอไปนี้

   1) ทมีรกัษาตองคดักรองผูปวยทกุรายโดยการ

ซกัประวตัแิละตรวจประเมนิอาการ อาการแสดงกอนผาตดั

เชนเดยีวกบักรณ ีelective surgery เพื่อใหทราบถงึความเสี่ยง

ในการตดิเชื้อของผูปวย แนะนาํใหสวม surgical mask ให

ผูปวยตลอดเวลา ตั้งแตเริ่มเขารับการรักษาและตลอด

กระบวนการรกัษาพยาบาล ในรายผูปวยที่ไมมคีวามเสี่ยง

ในการตดิเชื้อใหปฏบิตัเิหมอืนผูปวยทั่วไป

   2) แนะนาํสงตรวจคดักรองทางหองปฏบิตักิาร

ไวรัสวิทยาเฉพาะในรายที่มีปจจัยเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อ

เทานั้น เพื่อสามารถจัดการดูแลผูปวยหลังผาตัดไดอยาง

เหมาะสม (เนื่องจากสถิติของสถาบันที่ตรวจคัดกรองทาง

หองปฏิบัติการในผูปวยทุกราย พบการตรวจยืนยันวาติด

เชื้อมเีพยีงรอยละ 1 แตหากถาสถตินิี้มกีารเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต คาํแนะนาํนี้อาจตองเปลี่ยนแปลง)

   3) กรณผีูปวยฉกุเฉนิมเีวลาในชวงการเตรยีมตวั

กอนสงหองผาตดัเพยีง 4-6 ชั่วโมงและทราบผลการตรวจ

คดักรองทางหองปฏบิตักิารไวรสัวทิยาแลว ใหปรบักระบวนการ

ของการใหยาระงบัความรูสกึและการผาตดัตามสถานการณ

ตดิเชื้อของผูปวย สวนกรณทีี่ยงัไมทราบผลการตรวจทางหอง

ปฏบิตักิารและตองทาํการผาตดัฉกุเฉนิทนัท ีการดาํเนนิการ

ผาตดัใหปฏบิตัเิชนเดยีวกบัการผาตดัในผูปวยโรค COVID-19

หรอืผูปวย PUI

   4) การเคลื่อนยายผูปวย ใหปฏิบัติตามหลัก 

standard precautions และ social distancing ตั้งแตเริ่มกอน

การเคลื่อนยายมาหองผาตดั ระหวางการผาตดั หลงัการ

ผาตดั จนถงึการเคลื่อนยายกลบัหอผูปวย

   5) ปรับกระบวนการใหยาระงับความรูสึกใน

ระหวางการผาตดัและหลงัการผาตดั และการเคลื่อนยาย

กลับหอผูปวย ตามสถานการณติดเชื้อของผูปวยตามผล

การตรวจทางหองปฏบิตักิาร กรณทีี่ยงัไมทราบผลการตรวจ

และตองทาํการผาตดัฉกุเฉนิทนัท ีการดาํเนนิการในขั้นตอน

ตางๆ ใหปฏบิตัเิชนเดยีวกบัการผาตดัในผูปวยโรค COVID-19

   6) หลงัการผาตดั หากยงัไมทราบผลการตรวจ

คดักรองทางหองปฏบิตักิารไวรสัวทิยา ใหนาํผูปวยเขาพกั

ในหองพกัฟนที่ PUI ward 

 ข) แนวปฏบิตัใินการทาํผาตดักรณผีูปวยสงสยั/

ยืนยันโรค COVID-19 สาํหรบัการผาตดัในผูปวยสงสยั/

ยนืยนัโรค COVID-19 ที่เปนการผาตดัฉกุเฉนิ (emergency) 

หรอืเรงดวน (urgency) มแีนวทางแนะนาํการเตรยีมผูปวย 

การเตรยีมหองผาตดั และการเตรยีมการผาตดั ดงัตอไปนี้

   1. แนะนาํใหสวม surgical mask ใหผูปวยตลอด

เวลา ตั้งแตเริ่มเขาและตลอดกระบวนการรกัษาพยาบาล

   2. ในผูปวยสงสยั/ยนืยนัโรค COVID-19 ใหรบี

ตามผลการตรวจทางหองปฏบิตักิารไวรสัวทิยา จะไดสามารถ

จดัการการดูแลผูปวยหลงัผาตดัไดชดัเจนขึ้น
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   3. การเคลื่อนยายผูปวยใหปฏิบัติตามหลัก 

standard precautions และ social distancing ตั้งแตเริ่มกอน

การเคลื่อนยายมาหองผาตดั ระหวางการผาตดั หลงัการผาตดั

จนถงึการเคลื่อนยายกลบัหอผูปวย โดยทมีเคลื่อนยายควร

สวมอปุกรณ PPE (isolation gown, surgical mask, face shield

และถงุมอื)

   4. การผาตดัและการดแูลผูปวยระหวางการผาตดั

     4.1  เตรียมการใชหองผาตัดความดันลบ 

(negative pressure room) และการระงบัความรูสกึที่หองผาตดั

ตกึอบุตัเิหต ุ

     4.2  บุคลากรการแพทยที่รวมการผาตัด 

ศลัยแพทย วสิญัญแีพทย และเจาหนาที่หองผาตดั ใหใช

หลกัการ standard precautions และ social distancing และ 

จาํกดัจาํนวนบคุลากรในหองผาตดัใหนอยที่สดุโดยเฉพาะ

ชวงเวลาการใสและถอดทอชวยหายใจในหองผาตดั ทกุคน

ตองสวมอปุกรณปองกนัแบบ enhanced PPE (ไดแก coverall 

with head cover/surgical gown, N-95 mask, goggles/face 

shield, shoes cover) สําหรับการใชหนากากแรงดันบวก

ปองกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ (powered air 

purifying respirator, PAPR) ขึ้นกบัความพรอมและการเตรี

ยมการของโรงพยาบาลในการจดัเตรยีมอปุกรณดงักลาว

     4.3  แนะนาํใหหลกีเลี่ยงการผาตดัผานกลอง

(laparoscopic & thoracoscopic) 

     4.4  หลงัการผาตดัใหดูแลผูปวยที่ยงัตอง

ใสทอชวยหายใจตอในหองที่ผาตดัหรอืนาํผูปวยไปพกัที่ ICU

ที่เปน airborne infection isolation room (AIIR) หรอื modified 

AIIR สวนกรณทีี่ถอดทอชวยหายใจได ใหนาํผูปวยไปพกัที่ 

cohort ward หรอืหองพกัเดี่ยว (isolation room) ที่ปดประตู

ตลอดเวลาและมอีากาศถายเทไปสูภายนอกอาคารที่โลง

 การเคลื่อนยายผูปวยไปยงั ICU COVID-19 ที่ตกึ

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ใหเคลื่อนยายผูปวยออกจากหอง

ผาตัด ผานประตูดานนอกหองผาตัด (corridor) โดยใช 

COVID-19 chamber ที่ม ีHEPA fififiFilter 

 สําหรับผูปวยสงสัย/ยืนยันโรค COVID-19 หาก

ทราบผลการตรวจทางหองปฏิบัติการไวรัสวิทยากอนเสร็จ

การผาตดั ใหเขาพกัที่หอผูปวยที่เหมาะสมตามสถานการณ

ติดเชื้อของผูปวย ถายังไมทราบผลพยายามจัดใหพักใน

หองพกัเดี่ยว (isolation room) ไปกอน
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งานดานสูติกรรม: การดูแลสตรีตั้งครรภภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19

เพิ่มศักดิ์ สุเมฆศรี

 การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมในสตรีตั้งครรภ มีหลักฐานพบการรายงานเกี่ยวกับอาการและอาการ

แสดงของสตรตีั้งครรภที่ตดิเชื้อจะมอีาการและอาการแสดงมากกวาบคุคลที่ไมไดตั้งครรภหรอือาจกลาววาสตรตีั้งครรภ

ที่มภีาวะการตดิเชื้อมคีวามเสี่ยงสูงที่โรคจะมอีาการรนุแรง เชน การเขารกัษาในหอผูปวยวกิฤตสูงขึ้น การใชเครื่องชวย

หายใจมากกวา มบีางการศกึษาพบวาสตรตีั้งครรภที่ตดิเชื้อนี้ยงัสงผลกระทบตอทารกในครรภได คงตองรอผลการศกึษา

จาํนวนมากขึ้น นอกจากนี้ยงัอาจเกดิภาวะการขาดออกซเิจน การคลอดกอนกาํหนด เพิ่มอตัราการผาตดัคลอดที่สูงขึ้น 

เนื่องจากเปนโรคระบาดใหมและขอมูลเกี่ยวกบัการศกึษาวจิยัยงัมจีาํกดั คงตองตดิตามการศกึษาตอไป 

 หญิงตั้งครรภเปนกลุมที่ตองมีการดูแลตัวเองให

มากขึ้น เพื่อสขุภาพที่แขง็แรง มกีารคลอดอยางปลอดภยั

ทั้งแมและลูก ในชวงตั้งครรภสตรตีั้งครรภจะมกีารเปลี่ยน

แปลงทางรางกายมากกวาชวงปกต ิระบบภมูคิุมกนัของสตรี

ตั้งครรภจะเกดิการเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ อาจทาํใหเกดิ

ภาวะแทรกซอนจากโรคระบบทางเดินหายใจได ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงทางรางกายในขณะตั้งครรภสงผลใหหากเจบ็ปวย

เปนโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เชน ไขหวัดใหญ 

จะมีความรุนแรงมากกวาคนปกติ โดยหากสตรีตั้งครรภมี

โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม 2019 (COVID-19) จะมี

อาการไมแตกตางจากคนปกติ ในสวนของการรักษาจะมี

ความซบัซอนกวา ตองคาํนงึถงึอายคุรรภ ภาวะแทรกซอน

ที่อาจจะเกดิขึ้น เชน ภาวะคลอดกอนกาํหนด เปนตน โดย

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ เผยแพรวธิกีารดูแลหญงิ

ตั้งครรภ หญงิหลงัคลอด และทารกแรกเกดิ ชวงการแพร

ระบาดโรค COVID-19 โดยแบงออกเปนกลุมปกติและที่

เปนกลุมเสี่ยง รวมถงึการดแูลทารกแรกเกดิในกรณแีมเปน

ผูปวยสงสยั/ยนืยนัโรค COVID-19

สาํหรบัหญงิตัง้ครรภ หญิงหลงัคลอด กลุมปกติ 
ใหใชหลกัการปองกนัดูแลตนเองอยางเครงครัด 
ดังนี้
 •  หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือการอยูใกลชิดผูที่มี

อาการไอ เปนไข หรอืผูที่เดนิทางมาจากประเทศกลุมเสี่ยง 

และในสถานที่ที่มผีูคนแออดั หรอืรวมกลุมกนัเปนจาํนวนมาก

 •  รกัษาระยะหาง social distancing ในการอยูรวม

กบับคุคลอื่น ดวยการอยูหางกนั 1-2 เมตร

 •  หลกีเลี่ยงการใชมอืสมัผสับรเิวณดวงตา ปาก 

และจมูก

 •  รบัประทานอาหารที่ปรงุสกุใหมเสมอ หรอืปรงุ

อาหารใหสกุอยางทั่วถงึ หลกีเลี่ยงการใชภาชนะรบัประทาน

อาหารและของใชสวนตวั รวมกบัผูอื่น

 •  ลางมือบอยๆ ดวยสบู และนํ้าสะอาดนาน

อยางนอย 20 วนิาท ีทกุครั้งที่มกีารไอจามหรอืการสมัผสั

สิ่งแปลกปลอม หรือในขณะกอนรับประทานอาหาร หรือ

ออกจากหองนํ้า หากไมมสีบูใหใชแอลกอฮอลเจล 70%

 •  ในขณะไมไดสวมหนากากอนามัย (surgical 

mask) ถามอีาการไอ จาม ใหใชตนแขนดานบนปดปากทกุครั้ง

 กลุมเสี่ยงในที่นี้คอื ผูที่มปีระวตักิารเดนิทางมาจาก

ประเทศกลุมเสี่ยง หรอืสมัผสัหรอืใกลชดิผูปวยโรค COVID-19

ควรปฏบิตัติน ดงันี้

 •  แยกตนเองออกจากครอบครวั และสงัเกตอาการ

จนครบ 14 วนั งดการใชสิ่งของรวมกบัผูอื่น

 •  งดการออกไปในที่ชมุชนสาธารณะโดยไมจาํเปน

และงดการพูดคุย หรืออยูใกลชิดกับผูอื่นในระยะใกลกวา 

2 เมตร

 •  กรณคีรบกาํหนดนดัฝากครรภ ตองแจงเจาหนาที่

ใหทราบวาตนเองอยูระหวางการเฝาระวัง 14 วัน เพื่อ

พจิารณาเลื่อนการฝากครรภ และปฏบิตัติามคาํแนะนาํของ

เจาหนาที่

 •  กรณเีจบ็ครรภคลอด ตองไปโรงพยาบาลทนัที 

และแจงเจาหนาที่ใหทราบวาตนเองอยูระหวางการเฝา

ระวงั 14 วนั
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การตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อในสตรีตั้งครรภ
ที่มาคลอดทุกคน
 ในประเทศไทยยังไมแนะนําใหมีการตรวจเชื้อ

ทุกรายเนื่องจากอัตราการติดเชื้อโรค COVID-19 ในสตรี

ตั้งครรภในประเทศไทยยงัอยูในระดบัตํ่า

ผลของโรค COVID-19 ตอสตรีตั้งครรภ
(effect on the mother)
 อาการหลกัคอื ไข ไอแหงๆ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ 

ออนเพลยี หายใจสั้น หายใจเหนื่อย เจบ็คอ มนีํ้ามกู ผลการนบั

เมด็เลอืดขาว (white blood cell count) จะปกตหิรอืลดลง

บางรายมเีกลด็เลอืดตํ่าเลก็นอย มกีารเพิ่มสงูขึ้นของเอนไซมตบั

ครแีอทนินิฟอสโฟไคเนสและ C-reactive protein กเ็พิ่มขึ้น 

มอีาการและอาการแสดงมากกวาบคุคลที่ไมไดตั้งครรภ มี

ความเสี่ยงสงูที่โรคจะมอีาการรนุแรงขึ้น เชน การรบัปวยไว

ในหอผูปวยวกิฤตสงูขึ้น มกีารใชเครื่องชวยหายใจมากกวา

สตรไีมตั้งครรภที่ตดิเชื้อ

การดูแลสตรีตั้งครรภที่ติดเชื้อโรค COVID-19 
 การดูแลทั่วไปตามอาการและการรักษาเฉพาะ

เจาะจงกเ็หมอืนสตรทีี่ไมตั้งครรภที่ตดิเชื้อโรค COVID-19 แต

เนื่องจากมีเด็กทารกในครรภ การทําการตรวจวินิจฉัยโรค

เชน การเอกซเรยปอด CT scan ที่มรีงัสหีรอืการใหยารกัษาโรค

เชน ยาตานไวรสั ในผูปวยที่มอีาการมาก บางชนดิกอ็าจ

จะเปนอนัตรายตอทารกในครรภได กค็วรเลอืกวธิกีารตรวจ

วนิจิฉยัโรค การดูแลรกัษาที่มอีนัตรายตอทารกในครรภให

นอยที่สดุ โดยคาํนงึถงึความเสี่ยงและผลประโยชนที่จะไดรบั

นอกจากนี้ควรใหคาํปรกึษารวมถงึการใหการยนิยอมการรกัษา

เปนลายลกัษณอกัษร ตลอดจนการเฝาตดิตามสขุภาพของ

ทารกในครรภเปนระยะๆ การใหคลอดเมื่อไรนั้นขึ้นอยูกับ

อายคุรรภและสภาวะของสตรมีคีรรภในขณะนั้น สวนการ

ผาทองทาํคลอดใหเปนไปตามขอบงชี้ทางสูตศิาสตร

ผลของโรค COVID-19 ตอผลลพัธการตัง้ครรภ
(effect on pregnancy outcome) 
 ขอมูลการตดิเชื้อโรค COVID-19 ในไตรมาสแรกยงั

มนีอย แตความเสี่ยงตอการแทงบตุรไมเพิ่มขึ้นและการตดิ

เชื้อโรค COVID-19 ไมเปนขอบงชี้ของการทําแทง แตพบ

วาความเสี่ยงของการคลอดกอนกําหนดและการผาทอง

ทาํคลอดสูงขึ้น ผลแทรกซอนเหลานี้มกัพบในสตรตีั้งครรภ

รายที่มอีาการหนกั

 เวลาที่ใหคลอด (timing of delivery) ไมจาํเปนที่จะ

ตองใหคลอดทนัทใีนผูปวยที่มอีาการนอย ควรรอจนผลการ

ตรวจเชื้อไวรัสใหเปนผลลบและทารกในครรภครบกําหนด 

ยกเวนวาจะใหคลอดตอน 32-34 สปัดาห กรณทีี่ผูปวยมอีาการ

ของโรคมากและทารกในครรภอยูในภาวะอนัตราย

การตดิเชือ้จากแมสูลกู (vertical transmission)
 การตดิเชื้อผานทางรกในชวงไตรมาสที่ 3 ของการ

ตั้งครรภนาจะเกดิขึ้นได เนื่องจากมกีารตรวจพบเชื้อไวรสัที่

รกและนํ้าครํ่า สารคดัหลั่งในชองคลอด เลอืดมารดาและ

ทารก ลําคอและอุจจาระทารก การตรวจภาพคลื่นไฟฟา

แมเหล็กของสมองพบความผิดปกติ มีบางรายงานพบ

เชื้อไวรัสโรค COVID-19 ในนํ้านม อยางไรก็ตามโอกาสที่

ทารกจะติดเชื้อจากมารดามีอัตราคอนขางตํ่า และทารก

สวนใหญมีอาการไมรุนแรง หลักฐานเชิงประจักษคงตอง

รออีกระยะ ปจจุบันยังคงใหมีการเลี้ยงบุตรดวยนมแมได 

เนื่องจากประโยชนของการใหนมแมทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาวมีมากกวาความเสี่ยงที่ทารกจะติดเชื้อ สวนวิธีคลอด

ไมมผีลตอการตดิเชื้อของทารก แนะนาํใหผาทองทาํคลอด

ในรายที่มอีาการหนกัหรอืตามขอบงชี้ทางสูตศิาสตร

การเตรียมหองคลอดและการผาตัดทาง
สูตินรีเวชกรรม
 -  มีการจัดระบบการคัดกรองผูปวยรวมกับกอง

กมุารเวชกรรม โดยจดัเจาหนาที่ผลดักนัคดักรองคนละวนั

สลบักนั บรเิวณชั้น L อาคารพชัรกติยิาภา

 -  หองคลอดมีหองความดันลบที่ใชสําหรับทํา

คลอด ดงันั้นเมื่อเกดิสถานการณโรค COVID-19 จงึบรหิาร

จดัการ zoning เสนทางเดนิของเจาหนาที่และรถเขน็ผูปวย

 -  การผาตัดทางสูตินรีเวชกรรม ถาเปนผูปวย

สงสัย/ยืนยันโรค COVID-19 ใหใชหองผาตัดความดันลบ 

ตกึอบุตัเิหต ุชั้น 3
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สรุป
 โรค COVID-19 สามารถแพรกระจายผานละอองฝอยที่มเีชื้อไวรสัปะปนจากผูตดิเชื้อ ที่จาม ไอออกมา หรอืสมัผสั

พื้นผิวและสิ่งของที่ปนเปอนไวรัสจากผูติดเชื้อ หากเกิดการติดเชื้อจะสงผลใหเกิดอาการในระบบทางเดินหายใจตั้งแต

ระดบัไมรนุแรงไปจนถงึขั้นเสยีชวีติ โดยหญงิตั้งครรภกเ็ปนอกีหนึ่งกลุมที่ตองมกีารดูแลตวัเองใหมากขึ้น เพื่อสขุภาพที่

แขง็แรงและมกีารคลอดอยางปลอดภยัทั้งแมและลูก
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 ผูปวยที่มาใชบรกิารในแผนกห ูคอ จมกูจะมปีญหาเกี่ยวกบัทางเดนิหายใจ เชน ไขหวดั ไซนสัอกัเสบ หลอดลม

อกัเสบเปนตน จงึทาํใหทางกองโสต ศอ นาสกิกรรมตองดาํเนนิการปรบัแนวทางการคดักรองผูปวย การดูแลผูปวยใน 

ผูปวยนอกและผูปวยที่จะเขารบัการผาตดั เพื่อความปลอดภยั ปลอดโรคและหลกีเลี่ยงการแพรกระจายของเชื้อ SARS-COV-2

ซึ่งตดิตอผานละอองฝอยจากการไอ จาม หรอืสารคดัหลั่งของผูตดิเชื้อโดยยดึหลกัการ

งานดานโสต ศอ นาสิกกรรม
การเรยีนรูทีไ่ดจากสถานการณโรค COVID-19
และแนวทางพัฒนา

ปยลาภ วสุวัต, อุศนา พรหมโยธิน และคณะ

 1. คาํแนะนาํสาํหรบัแพทยหู คอ จมูกจากการตดิเชื้อโรค COVID-19 ฉบบัที่ 1 และ 2 ของราชวทิยาลยัโสต ศอ

นาสกิแพทยแหงประเทศไทยในการตรวจและผาตดัผูปวยเพื่อลดความเสี่ยงตอการตดิเชื้อ (รูปที่ 1)

 2. แนวปฏิบัติและการทําหัตถการและการผาตัดในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

กรมการแพทยประกาศวนัที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 3. แนวทางการคดักรองผูปวยของโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา

หนวยงานภายในกองโสต ศอ นาสิกกรรมที่มีสวนเกี่ยวของกับผูปวย คือ
 1. หองตรวจโรคผูปวยนอก  

 2. หองตรวจการไดยนิ

 3. หองผาตดั

 4. หอผูปวยใน (หอปวยสามญั 8/3 หอผูปวยพเิศษ 20/2)

กองโสต ศอ นาสิกกรรมไดมีการวางแนวทางปฏิบัติของแตละหนวยงานดังตอไปนี้
 1. แนวทางการปฏิบัติหองตรวจโรคผูปวยนอก

   1.1  เฝาระวงัอยางเขมขน

      1.1.1  ทาํการคดักรองซํ้า โดยกอนเขาสู หองตรวจโรคหู คอ จมูก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6 

          ผูปวยทุกคนจะไดรับการวัดอุณหภูมิอีกครั้ง ทําความสะอาดมือกอนเขาสูหองรอตรวจ หาก 

             พบผูปวยสงสยัตดิเชื้อที่เขาเกณฑสอบสวนโรค (patient under investigation, PUI) ใหปฏบิตัิ

          ตอผู ปวยตามแนวทางของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

      1.1.2  ผูปวยที่ตองเขารบัการรกัษาในโรงพยาบาลทั้งที่รบัการผาตดั และไมตองรบัการผาตดั จะไดรบัการ 

          ซกัประวตัเิพื่อคดักรองความเสี่ยงเพิ่มเตมิตามแบบสอบถามของ กองโสต ศอ นาสกิกรรม (รูปที่ 2) 

   1.2  ปฏบิตัติามมาตรการการปองกนัการระบาด

      1.2.1  สถานที่ จดัใหมกีารเวนระยะหางขณะรอตรวจและจาํกดัจาํนวนผูปวยขณะรอตรวจโดยผูปวยตอง

          สวมหนากากอนามยั (surgical mask) ตลอดเวลา ตดิตั้งฉากกั้นระหวางผูปวยและบคุลากร 

          ทางการแพทย ทาํความสะอาดพื้นที่ โดยการเชด็ทาํความสะอาดพื้นผวิสมัผสัของหองตรวจ  

          เชน ประตู โตะ เกาอี้ พื้นหอง ทกุวนักอนเริ่มปฏบิตังิาน ชวงพกัเที่ยงและหลงัปฏบิตังิานเสรจ็

      1.2.2  กาํลงัพล บคุลากรทางการแพทย ใส face shield, surgical mask, isolationgown และหมวกคลมุผม  

          ตามแนวทางการใชอปุกรณปองกนัการตดิเชื้อสาํหรบัแพทยและบคุลากรสาธารณสขุฉบบัปรบัปรงุ 

          วนัที่ 21 มนีาคม พ.ศ. 2563 กรมการแพทย (รปูที่ 3) ลางมอืทั้งกอนและหลงัการสมัผสัหรอืการตรวจผูปวย

      1.2.3  เครื่องมอื แยกเครื่องมอืประจาํโตะตรวจ บรรจหุอและสงนึ่งทาํลายเชื้อโรค เชน nasal speculum  

          เพื่อความสะอาด ลดการปนเปอนและสรางความมั่นใจใหกบัผูปวย
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      1.2.4  ลดการสมัผสัโรค พจิารณาลดหรอืหลกีเลี่ยงหตัถการที่กอใหเกดิการฟุงกระจายของละอองฝอย  

          ทาํเฉพาะเมื่อมคีวามจาํเปน เชน การเปลี่ยนทอชวยหายใจ การสองกลองทาง เดนิหายใจ เชน จมูก  

          กลองเสยีง เปนตน   

   1.3  ดํารงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจทําการออมและสํารองกําลัง โดยจัดแบงกําลังเจาหนาที่ 

      เปน 2 ชดุ ผลดักนัปฏบิตัหินาที่ หากเกดิเหตปุนเปอนหรอืมกีารระบาดเกดิขึ้น จะไดมเีจาหนาที่อกีชดุ 

      เขารบัภารกจิปฏบิตัหินาที่แทน        

 

 2. แนวทางปฏิบัติงานหองตรวจการไดยิน

   2.1  การคดักรองผูปวย : เจาหนาที่ตรวจการ ไดยนิซกัประวตัเิบื้องตน และประเมนิอาการที่เกี่ยวของกบั 

      โรค COVID-19 เชน ไอ ไข นํ้ามูก เจบ็คอ หายใจหอบเหนื่อย

   2.2  ปฏบิตัติามมาตรการปองกนัโรค ดงันี้

      2.2.1  ทาํความสะอาดพื้นผวิบรเิวณสมัผสั

      • ทาํความสะอาดพื้นที่ โดยการเชด็ทาํความสะอาดพื้นผวิสมัผสัของหองตรวจการไดยนิ เชน ประตู  

โตะ เกาอี้ พื้นหอง ทกุวนักอนเริ่มปฏบิตังิาน และใหกาํจดัขยะมูลฝอยอยางนอยวนัละ 2 ครั้ง

      • เจาหนาที่ตรวจการไดยนิ ทาํความสะอาดอปุกรณตรวจการไดยนิ อยางนอยวนัละ 2  ครั้ง ใช  alcohol  

free disinfection wipes หรอื สาํลชีบุแอลกอฮอล ในรายที่มโีรคหูอกัเสบหรอืการตดิเชื้ออื่นๆ สาํหรับเชด็ทาํความสะอาด

เครื่องตรวจการไดยนิ หูฟง อปุกรณตรวจการไดยนิผานทางกระดกู (bone vibrator) และปุมกดตอบสนองของคนไข

      • พื้นผวิพเิศษของหองตรวจการไดยนิใชการดูดฝุนสาํหรบัวสัดทุี่เปนพรมพื้นหอง เชด็นํ้ายาฆาเชื้อ

ที่บริเวณอุปกรณทดสอบการกั้นเสียง (sound proof) ที่บุผนังหองตรวจการไดยิน และอบดวยเครื่องอบโอโซน 

ทุกวันหลงัการใชงาน

      • อปุกรณวสัด ุที่มกีารสวมใสเขาไปในห ูเชน จกุพลาสตกิสาํหรบัตรวจหขูั้นกลาง จกุยางตรวจ คดักรอง

ในเดก็แรกเกดิ และจกุยางใสเครื่องชวยฟง เมื่อใชแลวนาํไปแชนํ้ายาฆาเชื้อโรคไฮโดรเจนเปอรออกไซดและลางทาํความสะอาด

       • จดัใหมเีจลแอลกอฮอลทาํความสะอาดมอื สาํหรบัผูมาใชบรกิาร

      2.2.2  การแตงชดุปองกนัสวนบคุคลของบคุลากร

       • สาํหรบัเจาหนาที่ตรวจการไดยนิ ใหใชตามคาํแนะนาํการใชอปุกรณปองกนัสวนบคุคล (personal  

protective equipment, PPE) สาํหรบับคุลากรในโรงพยาบาล คณะทาํงานควบคมุโรคโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลาเพิ่ม

เตมิการปองกนัสาํหรบันกัตรวจการไดยนิ เมื่อมคีวามเสี่ยงสูงที่จะสมัผสัละอองฝอยของสิ่งคดัหลั่งของผูปวยในขณะ

ตรวจการไดยนิ ไดแก การสวม surgical mask, face shield หรอื แวนตากนักระเดน็ เสื้อกาวน หมวกคลมุผม และถงุมอื 

หรอืกรณตีรวจการไดยนิทั่วไป ตองสวม surgical mask และหรอืface shield 

      • สาํหรบัเสมยีนและเจาหนาที่ผูชวยในหองตรวจการไดยนิ ตองสวม surgical mask ทกุคน

      • แนะนาํใหผูมาใชบรกิารทกุคน สวม surgical mask หรอืหนากากผา 

      2.2.3  เจาหนาที่ตรวจการไดยนิ ลางทาํความสะอาดมอืดวยเจลแอลกอฮอลหรอืสบูและนํ้า ทั้งกอน และ 

          หลงัการตรวจการไดยนิ

      2.2.4  การเวนระยะหาง กาํหนดจดุเวนระยะนั่งหรอืยนืหางกนั อยางนอย 1 เมตร ทาํเครื่องหมาย 

          หามนั่งบรเิวณเกาอี้นั่งรอตรวจ และกาํหนดผูปวยเขาตรวจทลีะ 1 คนตอการตรวจ 1 รายการ

      2.2.5  ลดจาํนวนการตรวจคดักรองการไดยนิเดก็แรกเกดิตอวนัหรอืเลื่อนออกไป ในการนั่งคอยตรวจ 

      2.2.6  จดัใหมกีารระบายอากาศที่ด ีเปดพดัลมดูดอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ ในบรเิวณโถงหองตรวจ

          การไดยนิ

      2.2.7  สื่อสาร ทาํความเขาใจ ทบทวนการปฏบิตังิาน และมอบหมายใหมกีารถายทอด ในหนวยงานให

          บคุลากรรบัทราบทกุคน ผานทางกลุมไลนหองตรวจการไดยนิ และดวยวาจา
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   2.3  แผนเผชญิเหต ุ 

      2.3.1  เมื่อมเีหตผุูตดิเชื้อที่ไมปรากฏอาการหรอืเขาขาย PUI ผานเขามาถงึหองตรวจการ ไดยนิ ประสาน 

          งานแจงไปยงัหวัหนาแผนกผูปวยนอก เพื่อดาํเนนิการจดัการดูแลผูปวยตอไป 

      2.3.2  มกีารเฝาระวงัเจาหนาที่ผูเกี่ยวของและผูสมัผสั ตามเกณฑผูสมัผสัที่มคีวามเสี่ยงสูง และผูสมัผสัที่ 

          มคีวามเสี่ยงตํ่า และเขารบัการตรวจเชื้อตามแนวทางของโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา

      2.3.3  แบงชดุทาํงานเปน 2 ชดุยอย เมื่อชดุใดชดุหนึ่งสมัผสัผูปวย PUIเจาหนาที่อกีชดุที่ออมกาํลงัเขา

          ปฏบิตัหินาที่แทนได ในกรณนีี้ถามคีวามจาํเปนตองปดหองตรวจโรคผูปวยนอก ใหยายไปใช 

          พื้นที่ศนูยนอนกรน ตกึศกัดเิดชน พรอมกบัชดุตรวจของแผนกผูปวยนอก หากชดุทาํงานทั้ง 2 ชดุ 

          จาํเปนตองมกีารกกัตวั ใหหารอืหนวยโรคตดิเชื้อและผูอาํนวยการโรงพยาบาล ทั้งนี้ไดมกีารจดัเตรยีม 

          เครื่องมอืตรวจการไดยนิแบบพกพา ไดแก portable audiometer และ tympanometer อยางละ 1 เครื่อง 

                      

 3. แนวทางการปฏิบัติในหองผาตัด หู คอ จมูก

   ในชวงแรกของการระบาดในโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา มกีารงดผาตดัทกุกรณ ียกเวนการผาตดัฉกุเฉนิเพื่อ

ชวยชวีติ ตอมาเมื่อสถานการณผอนคลายลงจงึพจิารณาใหทาํการผาตดัรกัษาในกรณอีื่นได โดยกาํหนดตามความเรง

ดวนของผูปวยทั้งนี้เพื่อเปนการใชทรพัยากรอยางเหมาะสม       

  

ความเรงดวนของการผาตัด สําหรับคนไขกองโสต ศอ นาสิกกรรม
 กองโสต ศอ นาสกิกรรม จดัทาํลาํดบัความเรงดวนของคนไขที่ตองไดรบัการรกัษาโดยการผาตดั โดยอางองิ

จากแนวทางการจดัลาํดบัความเรงดวนของคนไขที่ตองไดรบัการรกัษาดวยการผาตดัของประเทศองักฤษ แบงคนไขที่

ตองไดรบัการรกัษาโดยการผาตดั ตามความเรงดวนไว 5 ระดบั คอื 

 1. มคีวามเรงดวนฉกุเฉนิ ตองไดรบัการผาตดัภายใน 24 ชั่วโมง (Priority level 1a Emergency - operation  

   needed within 24 hours) 

 2. มคีวามเรงดวน ตองไดรบัการผาตดัภายใน72 ชั่วโมง (Priority level 1b Urgent - operation needed with 72 hours)

 3. สามารถเลื่อนการผาตดัไดถงึ 4 สปัดาห (Prioritylevel 2 Surgery that can be deferred for up to 4 weeks) 

 4. สามารถเลื่อนการผาตดัไดถงึ 3 เดอืน (Priority level 3 Surgery that can be delayed for up to 3 months)

 5. สามารถเลื่อนการผาตดัไดมากกวา 3 เดอืน (Priority level 4 Surgery that can be delayed for more than 3 months)

 การทาํหตัถการสาํหรบัแพทย กรณตีองทาํการผาตดัผูปวย PUI หรอื ผูปวยโรค COVID-19 จะดาํเนนิการผาตดั

ที่หองผาตดัในอาคารทานผูหญงิประภาศร ีกาํลงัเอก

 1. ตองทาํการประชมุทมียอยและทมีใหญกอนการผาตดัอยางละเอยีดทกุกระบวนการ

 2. จาํกดัใหมจีาํนวนบคุลากรทมีผาตดัและพยาบาลในหองผาตดัใหนอยที่สดุ หลกีเลี่ยงบคุลากรที่อยูระหวาง 

       การศกึษาเชน แพทยประจาํบาน นกัเรยีนแพทยเขาหองผาตดั

 4. แนวทางการปฏิบัติในการดูแลผูปวยในหอผูปวยสามัญ 8/3 และหอผูปวยพิเศษ 20/2

 ผูปวย

   1) ผูปวยที่ไดรบัไวรกัษาในโรงพยาบาล จากแผนกผูปวยนอกจะไดรบัการประเมนิความเสี่ยง และคดักรองเบื้องตน  

     ณ แผนกผูปวยนอก 

   2) ผูปวยที่รบัไวรกัษาในโรงพยาบาลจากหองฉกุเฉิน (emergency room, ER) จะไดรบัการประเมนิความเสี่ยง 

     และคดักรองเบื้องตน ณ หองฉกุเฉนิ กอนการรบัเขารกัษาในโรงพยาบาล

 การเยี่ยมไขและการเฝาไข

   1) มกีาํหนดการเยี่ยมชดัเจน ในวนัราชการเวลา 12.00-20.00 น. วนัหยดุราชการและนกัขตัฤกษเวลา  

     10.00-20.00 น. และไมอนญุาตใหผานเขา-ออกประตูเวลา 20.00-06.00 น.

      67        Continue Fighting to Stop COVID-19 



รูปที่ 1 คําแนะนําสําหรับ โสต ศอ นาสิกแพทย เพื่อปองกันการติดเชื้อโรค COVID-19 โดยราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทยแหงประเทศไทย

   2) ผูที่เขาเยี่ยมผูปวยทกุคนจะตองสวมหนากากผาหรอื surgical mask ผานจดุคดักรอง วดัอณุหภมูริางกาย 

     และลงทะเบยีนกอนเขาภายในหอผูปวย และเวนระยะหางระหวางบคุคล อยางนอย 1 เมตร

   3) ผูที่มอีาการเจบ็ปวย หรอืมอีายนุอยกวา 12 ป หรอื มอีายมุากกวา 70 ป จะขอความกรณุางดเยี่ยม

   4) ญาตสิามารถนอนเฝาไขผูปวยได 1 คนเทานั้น

 การแพทยและการพยาบาล

   1) แพทยและพยาบาลทกุทานจะทาํการรกัษาตามมาตรฐานหลกัวชิาชพี

   2) มกีารสวม surgical mask และอปุกรณปองกนั รางกาย ตามคาํแนะนาํกรมการแพทย ฉบบัปรบัปรงุ  

     วนัที่ 21 มนีาคม พ.ศ. 2563

   3) บรเิวณหนาหองของผูปวยจะมแีอลกอฮอลลางมอืไวบรกิารทกุทาน

   4) การทาํหตัถการทาง หู คอ จมูก เชน การสอง กลองทางจมูก (nasal endoscopy) และการใช fiberoptic  

     laryngoscope (FOL) แพทยจะสวม PPE และปฏบิตัติามคาํ แนะนาํของราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทย 

     แหงประเทศไทย
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รูปที่ 2 แบบประเมินความเสี่ยงตอการติดเชื้อโรค COVID-19 กองโสต ศอ นาสิกกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
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รูปที่ 3 แนวทางการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล (personal protective equipment, PPE)

แนวทางการปฏิบัติในการรับผูปวยสงสัยโรคติดเชื้อโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID 19) 
แผนกผูปวยนอก
 1. พบผูปวย PUI บริเวณหนาแผนกผูปวยนอก

   1) ใหผูปวยอยูกบัที่ ผูปวยและญาตใิส surgical mask

   2) เจาหนาที่ยนืหางจากผูปวยระยะ 2 เมตร ใส surgical mask, face shield 

   3) แจงหนวยปองกนัและควบคมุโรคตดิเชื้อในโรงพยาบาล (Infection control unit, IC) โทร 93729  

     หรอื 064-7102864

   การติดตอสถานที่ตรวจ

   1) ในเวลาราชการ คลนิกิโรคระบบทางเดนิหายใจ(acute respiratory infection, ARI clinic) โทร 85065

   2) นอกเวลาราชการ แจงหองฉกุเฉนิ โทร 93403

   การเคลื่อนยายผูปวย

   1) แจง IC โทร 93729 เพื่อเตรยีมพรอมการจดัเจาหนาที่นาํสง

   2) เจาหนาที่เปลและเจาหนาที่นาํสงผูปวย ใหใสอปุกรณ PPE ไดแก surgical mask, เสื้อกาวน, ถงุมอื

 2. พบผูปวย PUI อยูในแผนกผูปวยนอก 

   1) ใหผูปวยและญาตใิส surgical mask

   2) เจาหนาที่ยนืหางจากผูปวยระยะ 2 เมตร ใส surgical mask, face shield

   3) นาํพาผูปวยออกไปนั่งรอใกลลฟิท ดานหลงั (ชั้น 6) รอการเคลื่อนยาย

   4) แจงหนวย IC โทร 93729 หรอื 064-7102864

   5) แมบานเชด็ทาํความสะอาดพื้นที่ในแผนกผูปวยนอก

   การติดตอสถานที่ตรวจ

   1) ในเวลาราชการ แจง ARI Clinic โทร 85065

   2) นอกเวลาราชการ แจงหองฉกุเฉนิ โทร 93403

   การเคลื่อนยายผูปวย

   1) แจง IC โทร 93729 เพื่อเตรยีมพรอมการจดัเจาหนาที่นาํสง

   2) เจาหนาที่เปลและเจาหนาที่นาํสงผูปวย ใหใสPPE ไดแก surgical mask, เสื้อกาวน, ถงุมอื
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ประสบการณการรับผูปวยโรค COVID-19
 1. งานดานการเรยีนการสอนแพทยประจาํบาน

   1.1  morning activity ดาํเนนิการโดยใช social dis-

tancing คอืระบบสารสนเทศ การประชมุทางไกลผานจอภา

พดวยโปรแกรม google classroom, google meet และ Zoom

   1.2  ดานการปฏบิตังิาน แบงแพทยประจาํบาน

เปน 2 ผลดั ทาํงานสลบักนัผลดัละ 1 สปัดาห เพื่อเปนการลด

ความเสี่ยงในการสมัผสัโรค และสามารถใหบรกิารประชาชน

ไดอยางตอเนื่องในกรณเีกดิการระบาดเปนวงกวาง

 2. แผนกผูปวยนอก (OPD) กองจักษุกรรม

   2.1  จดัสถานที่นั่งบรเิวณดานหนาแผนกผูปวย

นอกและดานในโดยจดัใหนั่ง 1 ที่เวน 1 ที่ (รปูที่ 1) และอนญุาต

ใหเฉพาะผูปวยที่ชวยเหลอืตวัเองไดเขาไปในแผนกผูปวยนอก

สําหรับผูปวยที่ชวยเหลือตนเองไดนอย อนุญาตใหญาติ

เขาไปดูแลเพยีง 1 คน เพื่อลดการแออดัดานในของแผนก

ผูปวยนอก

   2.2  จดุรบับรกิารดานหนาของแผนกผูปวยนอก

และดานในมกีารขดีเสนเวนระยะ 1 เมตร กรณซีกัประวตัิ

หรอืตดิตอสอบถาม

   2.3  ปรับบริเวณรอรับบัตรนัดและใบสั่งยา

โดยใหยื่นเอกสารดานในและรอรับเอกสารดานนอกแผนก

ผูปวยนอก

งานดานจักษุกรรม
อรวสี  จตุทอง และ PCT จักษุกรรม

   2.4  เจาหนาที่ทกุระดบัชั้นใสหนากากอนามยั 

(surgical mask) และกระจงัปองกนัใบหนา (face shield) (รปูที่ 2)

   2.5  มกีารทาํความสะอาดบรเิวณเกาอี้อยางนอย

วนัละ 2 ครั้ง สวนอปุกรณอื่นๆ ที่ใชกบัผูปวย เชน pin hole 

ทาํความสะอาดทกุครั้งหลงัใชอานกบัผูปวย 1 คน

   2.6  งดการวดัความดนัลูกตาโดยเครื่องเปาลม

วดัความดนัตา

   2.7  ใชอปุกรณ เชน แผนใสกั้นระหวางผูใหบรกิาร

และผูรบับรกิาร (รูปที่ 3)

   2.8  จดัทาํ slit lamp shield ดวยวสัดคุงทน เชน

แผน acrylic เพื่อปองกนัการฟุงกระจายของ droplet จากผูปวย

สูแพทย (รูปที่ 4)

   2.9  มบีรกิารสงยาทางไปรษณยี เพื่อลดปรมิาณ

ผูปวยที่ตองเดนิทางมาโรงพยาบาล

   2.10 การขอรบัยาเดมิ ใหผูปวยหรอืญาตติดิตอ

พยาบาลดานหนาหองตรวจโรค และรอรับดานหนาหอง

ตรวจโรค โดยเจาหนาที่ดาํเนนิการใหทกุอยางเพื่อลดการ

คบัคั่งของผูปวยดานในของแผนกผูปวยนอก

   2.11 จดัใหม ีalcohol gel ทกุจดุบรกิาร

   2.12 มกีารคดักรองโดยวดัอณุหภมูผิูปวยดาน

หนาของแผนกผูปวยนอกทกุรายและซกัประวตัคิวามเสี่ยง

ตอโรค COVID-19 ทกุราย

รูปที่ 1 จัดที่นั่งรอรับบริเวณดานหนาแผนกผูปวยนอก
ดวยการเวนระยะหาง

รูปที่ 2 เจาหนาที่ใส surgical mask และ face shield ขณะใหบริการ
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 3. หอผูปวยในของกองจกัษกุรรมตอสถานการณ

ระบาดของโรค COVID-19

 ในชวงมกีารระบาดของโรค COVID-19 ทางโรงพยาบาล

พระมงกฎุเกลา ไดเพิ่มมาตรการตางๆ ในการเฝาระวงัและ

ปองกนัโรค ซึ่งทางหอผูปวย 8/3 จกัษกุรรม มกีารปรบัการ

ทาํงานดงันี้ 

   3.1  จดัใหเวนระยะหางระหวางเตยีง (รบัผูปวย

      เตยีงเวนเตยีง)

   3.2  เจาหนาที่ของหอผูปวยใสอปุกรณปองกนั

      สวนบคุคล (personal protective equipment,

      PPE) ไดแก เสื้อกาวน (isolation gown), 

      หมวกคลมุผม, ถงุมอื, แวนตากนักระเดน็, 

      face shield และ surgical mask หากมกีารทาํ

      หตัถการกบัผูปวยที่มคีวามเสี่ยง

   3.3  จาํกดัญาตใิหเขาเยี่ยมครั้งละ 1 คน และ

      จํากัดเวลาเยี่ยมใหเยี่ยมครั้งละไมเกิน 

      30 นาท ีและญาตทิี่เขาเยี่ยมผูปวยทกุครั้ง

      ตองผานการคดักรองโดยการวดัอณุหภูม ิ

      ลางมอื และใส surgical mask กอนเขาเยี่ยม

   3.4  เจาหนาที่ผูปฏบิตังิานที่หอผูปวยใหลางมอื

      ทกุครั้งเมื่อเขาปฏบิตังิาน กอนและหลงั

      สมัผสัผูปวยหรอืทาํหตัถการ และลางมอื

      ทกุครั้งกอนออกจากหอผูปวย

   3.5  ขอความรวมมอืจากพยาบาล ผูชวยพยาบาล

      และผูปฏบิตังิานทกุคนของหอผูปวยงดเวน

      เดินทางไปยังสถานที่ที่มีการชุมนุมหรือ

      รวมกลุมกนั งดการเดนิทางไปตางจงัหวดั

      หากไมมคีวามจาํเปน เพื่อลดความเสี่ยง

      ในการปฏบิตัิงาน 

   3.6  จัดทําบอรดกั้นที่โตะรับประทานอาหาร

      ในหอผูปวย เพื่อเวนระยะหางระหวาง

      บคุคล ลดการสมัผสัสารคดัหลั่ง 

   3.7  จดักจิกรรมทาํความสะอาดหอผูปวย 8/3 

      จกัษกุรรม สะอาด สดใส ปลอดภยัจาก

      โรคราย โดยเจาหนาที่ทกุคนชวยทาํความ

      สะอาดหอผูปวยแบบ big cleaning

รูปที่ 3 แผน acrylic กั้นระหวาง ผูใหบริการ – ผูรับบริการ

รูปที่ 4 ใชแผนใสกั้น slit lamp ระหวางแพทย / ผูปวย
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 4. หองผาตัดจักษุกรรม

   สําหรับการใหบริการผู ป วยในหองผาตัด

   จักษุกรรม มีการวางแผนเพื่อรับผูปวยโรค 

   COVID-19 โดยมกีารจดัฝกซอมการใสชดุ PPE 

   ใหกบัเจาหนาที่หองผาตดัแลวจดัสถานที่หอง

   เตรยีมผูปวย โดยจดัเตยีงผูปวย แบบ social 

   distancing และจัดทําแนวทางปฏิบัติในการ

   ดูแลผูปวยผาตดัทางจกัษกุรรม (รูปที่ 5, 6,7)

รูปที่ 5 แนวทางปฏิบัติของเจาหนาที่หองผาตัด
สําหรับผูปวยที่นัดมาผาตัด

 หมายเหตุ T   = temperature อณุหภูมริางกาย   

                      BP = blood pressure ความดนัโลหติ

                      PR = pulse rate ชพีจร

หอผูปวยวัด T*, BP*, PR* 

และลงบนัทึกในใบ SURGICAL

CHECK LIST

ใหผูปวยใส Mask ทุกครั้ง

ที่สงผูปวยมาหองผาตัด

หองผาตัดจะรับผุปวยเพื่อ

มาเตรียมผาตัดไมเกินครั้งละ

5 คน ในหอง Block

พยาบาลหอง Block ตา ซักประวัติเจ็บปวย

ของผูปวยกอนเขาหองผาตัดบริเวณดานหนา

หองผาตัดตามแบบคัดกรอง

มีไขมากกวาหรือเทากับ  

37.5 องศาเซลเซียส

รายงานแพทยเจาของไขรับทราบ ปฏิบัติตามการรับผูปวยเขาหองผาตัด

ตามแนวทางเดิมแตเนนยํ้าใหผูปวยใส 

surgical mask ทุกคร้ังกอนเขาหอง

ผาตัด

ในเวลาราชการ  0700-1500 น.
- สงผูปวยไปที่  ARI clinic  

- ผูปวยอายุตํ่ากวา 18 ป  สงตรวจที่ ARI clinic 

 อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 1

 นอกเวลาราชการสง  ER

อุณหภูมิไมถึง

37.5 องศาเซลเซียส

ใชเทอรโมสแกน วัดอุณหภูมิ

รูปที่ 6 แนวทางปฏิบัติรับผูปวยเขาหองผาตัด (new normal) ของแผนกผูปวยนอก

      73        Continue Fighting to Stop COVID-19 



 หมายเหตุ : 

 ทีมผาตัดและทีมวิสัญญี สวมอปุกรณ PPE ไดแก ชดุ PAPR, N95 mask, coverall, หมวกคลมุผม, ถงุมอื, ถงุหุมเทา 

 ทีมชวยเหลือดานนอก ทีมสงผูปวย เปลและหอผูปวย สวมอปุกรณ PPE ไดแก isolation gown, N95  

mask, face shield, หมวกคลมุผม, ถงุมอื

 เจาหนาที่ลางเครื่องมือ สวมอปุกรณ PPE ไดแก isolation gown, เอี๊ยมกนันํ้า, surgical mask, face shield, 

ถงุมอืยางยาวหนา, รองเทาบูท, หมวกคลมุผม

 จํานวนบุคลากรในการเขา – ออกหองผาตัด  ทมีพยาบาลสงเครื่องมอื จาํนวน 3 คน (scrub 1 คน 

circulateในหอง 1 คน circulate นอกหอง 1 คน) พยาบาล circulate นอกหอง 1 คน

รูปที่ 7 แนวทางปฏิบัติของเจาหนาที่หองผาตัดกรณีผาตัด
ผูปวยสงสัย/ยืนยันโรค COVID-19
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การทําความสะอาดหองและเครื่องมือ
 หลงัเสรจ็สิ้นการผาตดัและยายผูปวยออกจากหองผาตดัแลว ใหเปดระบบระบายอากาศในหองผาตดัไวอยาง

นอย 30 นาท ีจากนั้นจงึเริ่มกระบวนการทาํความสะอาด

ทําความสะอาดหองผาตัด โดยพยาบาล circulate

- นาํถงุพลาสตกิที่คลมุอปุกรณทิ้งในถงุขยะตดิเชื้อ

- ทาํความสะอาดหองดวยนํ้ายา Virkon 

  (อตัราสวน Virkon 1 ซองเลก็ 5 กรมั :นํ้าสะอาด 1 ลติร)

  ทิ้งไวอยางนอย 30 นาทแีลวเชด็ตามดวยนํ้าสะอาด

- ถอดชดุ PPE ในหอง anteroom

ทําความสะอาดเครื่องมือโดยพยาบาล scrub

- พยาบาล scrub ถอดชดุ sterile ที่สวมขณะสงเครื่องมอื

 และสวมถงุมอืคูใหม

- ใชผาคลมุเครื่องมอืที่จะนาํไปลาง

- เขน็รถเครื่องมอืมายงัหองถอดชดุ PPE 

- ถอดชดุ PPE ในหอง anteroom และเปลี่ยนเปน isolation 

 gown ชนดิกนันํ้า 

- เช็ดคราบเลือดหรือสารคัดหลั่งออกใหมากที่สุดหลังใช

 งานทนัท ีแลวใชนํ้ายา neoform rapid ฉดีใหทั่วเครื่องมอื

 ระวงัอยาใหฟุงกระจาย แลวนาํเครื่องมอืใสกลองสกปรก

 (dirty) เพื่อนาํมาเขาเครื่องลางอตัโนมตัทิี่ CSSD อาคาร

 เฉลมิพระเกยีรตฯิ ชั้น 9

- ถอด isolation gown กนันํ้า บรเิวณที่ลางเครื่องมอื ทิ้งใน

 ถงุขยะตดิเชื้อ

- เมื่อไดรบัแจงจากแผนก CSSD ไปรบัเครื่องมอืที่สงไป

 กลบัเพื่อนาํมา pack และสงกลบัแผนก CSSD เพื่อทาํ

 sterilization

 5. หนวยผาตัดแบบไมนอนคางคืน

   5.1  เนื่องจากเจาหนาที่ของหนวยผาตดัแบบ

      ไมนอนคางคนืมจีาํนวนนอย จงึมกีารปด

      ทางเขา - ออก ชั้น 1 ของตกึศกัดเิดชน 

      โดยใหผูปวยและญาติวัดอุณหภูมิ จาก

      อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ กอนทกุราย และ

      เขาตกึศกัดเิดชนผานทางเชื่อมชั้น 2

   5.2  จดัสถานที่เตรยีมรอผาตดัและญาตผิูปวย

      โดยใหจดัที่นั่งเวน 1 ที่และอนญุาตใหญาติ

      ที่ดูแลเขาได 1 คน เพื่อลดการแออดั

   5.3  จุดบริเวณเคานเตอรพยาบาลสําหรับให

      ผูปวยตดิตอ ไดทาํแผนใสกั้นระหวางผูให

      บรกิารและผูรบับรกิาร

   5.4  จดัใหม ีalcohol gel ทกุจดุบรกิาร

   5.5  จัดใหมีสบูเหลวลางมือตรงบริเวณอาง

      ลางมอื

   5.6  เจาหนาที่ทกุระดบัชั้น ใส surgical mask 

      และ face shield เมื่อมาปฏบิตังิานตลอด

      เวลา

   5.7  มกีารทาํความสะอาดบรเิวณ เตยีง เกาอี้ 

      อยางนอยวนัละ 2 ครั้ง สวนอปุกรณใช

      กบัผูปวย เชน pin hole ทาํความสะอาด

      ทกุครั้งหลงัใชงาน

   5.8  จดัทาํ slit lamp shield acrylic เพื่อปองกนั

      การฟุงกระจายจากผูปวยสูแพทย

   5.9  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานกับผูปวย ใหลาง

      มอืทกุครั้งเมื่อปฏบิตังิานและหลงัสมัผสั

      ผูปวยทกุครั้ง
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สําหรับเจาหนาที่ในรถพยาบาลฉุกเฉิน
ที่มีการนําสงผูปวย
 •  มีการจัดเตรียมอุปกรณปองกันสวนบุคคล 

   (personal protective equipment, PPE) ไดแก 

   เสื้อกาวนคลมุกนันํ้าทั้งตวั ถงุมอื หนากาก N95

   หรอืหนากาก KN95 แวนปองกนัตาหรอืกระจงั

   ปองกนัใบหนา (face shield) รองเทาบูทหรอื

   รองเทาหุมสน (รูปที่ 1)

 •  จดัใหมเีจาหนาที่ปฏบิตังิานในจาํนวนที่เหมาะสม

   เพื่อลดความเสี่ยงในการสมัผสัผูปวยและการ

   ตดิเชื้อ

 •  ควรจดัใหมอีปุกรณสาํหรบัใชภายในรถเพยีงพอ

   และมเีทาที่จาํเปน และควรพจิารณาเลอืกใชอปุกรณ

   ที่สามารถใชครั้งเดยีวแลวทิ้งได สวนอปุกรณที่

   สามารถนาํมาใชซํ้าได เชน แวนครอบตาหรอื

   กระจังปองกันใบหนา ตองทําความสะอาด

   อยางดหีลงัการใชแตละครั้ง 

 •  จดัเตรยีมแอลกอฮอลหรอืสบูผสมนํ้ายาฆาเชื้อ 

   สําหรับการทําความสะอาดมือ ในปริมาณที่

   เพยีงพอ

 •  เจาหนาที่ผูที่ตองสมัผสัผูปวย จาํเปนตองสวม

   อปุกรณ PPE ไดแก เสื้อกาวนคลมุกนันํ้าทั้งตวั

   โดยในสวนแขนยาวรัดขอมือ หนากากชนิด

   กรองเชื้อโรค โดยมกีารครอบหนากากบนใบหนา

   ใหมกีารคลมุจมกู ปากและคาง และมกีารทดสอบ

   ความกระชบั ใหเรยีบรอย มกีารสวมใสถงุมอื 

   แวนปองกนัตา หรอืกระจงัปองกนัใบหนา

 •  จดัใหผูปวยสวม surgical mask และสวมถงุมอืยาง

   กอนขึ้นรถพยาบาล เพื่อลดโอกาสการแพร

   กระจายเชื้อ

 •  พยายามใชรถยนตรุนใหมที่มีระบบแอรแยก 

   กลาวคอื ระบบปรบัอากาศของสวนคนขบัรถ

   และสวนผูโดยสารมกีารแยกกนั โดยมกีารเปด

   แอรและเปดพดัลมระบายอากาศดานหลงั ไมควร

   เปดหนาตาง และพนักงานขับรถมีการสวม 

   surgical mask ในกรณหีองผูโดยสารกบัที่นั่งของ

   พนกังานขบัรถ เปนแบบแยกสวนกนั

 •  ในระหวางการขนยายผูปวย หากรางกายมี

   การสมัผสักบัสารคดัหลั่งของผูปวย ใหใชกระดาษ

   ชาํระเชด็ออกใหมากที่สดุ แลวเชด็บรเิวณที่มี

   การปนเปอน ดวยแอลกอฮอลรอยละ 70

 •  หลงัการปฏบิตักิารขนยายผูปวย ตองทาํความ

   สะอาด ฆาเชื้ออปุกรณ และรถปฏบิตักิารทนัท ี

   โดยใหมีการทําความสะอาดจากบริเวณที่มี

   การปนเปอนนอยที่สดุกอน

 •  พนกังานผูทาํความสะอาดรถ ตองสวมใสอปุกรณ

   PPE ไดแก เสื้อคลมุกนันํ้าแขนยาว รองเทาบทู 

   surgical mask แตถากรณมีเีลอืด อจุจาระหรอื

   สารคดัหลั่งปนเปอน ตองใสหนากาก N95 และ

   มกีารใสแวนปองกนัตา และใสถงุมอื ในระหวาง

   การทําความสะอาด ใหหลีกเลี่ยงการสัมผัส

   ปาก ดวงตา และจมูก (รูปที่ 2)

 •  บรเิวณที่ปนเปอนสารคดัหลั่งของผูปวย ใชผา

   หรอืกระดาษเชด็ออกใหมากที่สดุ แลวเชด็ซํ้า 

   ดวยนํ้าผสมผงซักฟอก และเช็ดอีกครั้งดวย

   นํ้ายาทาํลายเชื้อ รอยละ 0.1 โซเดยีมไฮโปคลอไรด

   แลวทิ้งขยะลงในถุงขยะติดเชื้อ หลังจากนั้น

   ทําความสะอาดอุปกรณทั่วพื้นผิวดวยนํ้ายา

   ทาํลายเชื้อ รอยละ 0.1 โซเดยีมไฮโปคลอไรด 

   ทิ้งไวนาน 1 นาทแีลวเชด็ตามดวยนํ้า

 •  หลงัการทาํความสะอาด จะตองลางมอืใหสะอาด

   ดวยนํ้าและสบู

 •  อปุกรณที่ใชแลวทิ้ง ถอืเปนขยะตดิเชื้อ จะตอง

   ทิ้งในถุงขยะติดเชื้อเทานั้น มีการมัดปากถุง

   ใหแนน แลวนาํสงใหทางโรงพยาบาลทาํลาย

   ขยะตดิเชื้อตอไป

 •  ที่สาํคญั กรณเีจาหนาที่ผูปฏบิตักิาร มอีาการ

   ผดิปกต ิเชนอาการไอ เจบ็คอ มนีํ้ามกู หายใจ

   หอบเหนื่อย ควรใหรบีพบแพทยทนัท ีพรอมทั้ง

   แจงประวตักิารทาํงาน การออกรบัผูปวย เพื่อให

   แพทยทราบสําหรับเปนขอมูลในการวินิจฉัย

   โรคตอไป

งานหองฉุกเฉินและรถพยาบาลฉุกเฉิน
ประเจษฎ เรืองกาญจนเศรษฐ
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 •  จดัเตรยีม chamber-negative pressure capsule 

   สาํหรบัการเคลื่อนยายและการขนสงผูปวยโรค 

   COVID-19 เพื่อลดโอกาสการแพรกระจายโรค

   (รูปที่ 3)

 โปรดดูรายละเอียดไดที่ แนวทางการปฏิบัติงาน

ของศนูยรบัแจงเหตแุละสั่งการ และหนวยปฏบิตักิาร กรณี

โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบบัที่ 8.2 ปรบัปรงุ

วนัที่ 15 มนีาคม พ.ศ. 2563

สําหรับเจาหนาที่ แพทยและพยาบาล
ในหองฉุกเฉิน
 ที่สําคัญที่สุด คือการจัดเตรียมความพรอมของ

บคุลากรทางการแพทย ทั้งในสวนของแพทย พยาบาล เจาหนาที่

ผูใหการสนบัสนนุทกุฝาย  มคีวามจาํเปนอยางยิ่งที่จะตองมี

การแนะนาํ ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกบัโรค COVID-19 การเฝา

ระวงัและสอบสวนของผูปวยสงสยัตดิเชื้อที่เขาเกณฑสอบสวน

โรค (patient under investigation, PUI) มกีารอบรมเจาหนาที่

รูปที่ 1 เจาหนาที่มีการจัดเตรียมอุปกรณปองกันสวนบุคคล
(personal protective equipment, PPE)

รูปที่ 2 การชวยกันทําความสะอาดรถหลังการปฏิบัติภารกิจ

รูปที่ 3 แสดงเครื่อง chamber-negative pressure capsule และการเคลื่อนยายและการขนสงผูปวย COVID-19

ทุกระดับโดยความรวมมือจากหนวยควบคุมและปองกัน

โรคตดิเชื้อในโรงพยาบาลซอมสวมอปุกรณ PPE ใหทกุคน

ที่ปฏิบัติไดอยางถูกตองภายในเวลาที่เหมาะสม และถอด

อุปกรณเหลานี้ออกไดอยางถูกตองและปลอดภัย ทําให

เจาหนาที่ทกุคนมคีวามมั่นใจในการทาํงาน ในสภาพแวดลอม

ที่ปลอดภัย กอใหเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ 

(รูปที่ 4)
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 ในเรื่องของสถานที่ ณ ที่ตั้งของอาคารทานผูหญงิ

ประภาศร ีกาํลงัเอกชั้นหนึ่งและชั้นสอง อนัเปนสถานที่ทาํงาน

ของแผนกหองฉุกเฉิน กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน  

มีหองความดันลบจํานวน 1 หอง ซึ่งมีหองโถงดานหนา 

(anteroom) ทาํใหมคีวามเหมาะสมในการรองรบัผูปวยที่มี

โรคตดิเชื้อ เชน วณัโรค รวมทั้งโรค COVID- 19 มกีารจดัแบง

เขตพื้นที่ของชั้นหนึ่ง (zoning) ในการรองรบัผูปวยวกิฤต ที่มี

ระดบัความรนุแรงของโรคแตกตางกนั สาํหรบัเขตพื้นที่ชั้น 2

จดัไวรองรบัผูปวย PUI และหองความดนัลบสาํหรบัผูปวย

สงสยั/ยนืยนัโรค COVID-19 รวมทั้งกรณทีี่มกีารใสทอชวย

หายใจแกผูปวย PUI

 สําหรับอุปกรณทางการแพทย คณะผูบริหาร

โรงพยาบาลไดมกีารจดัเตรยีมอปุกรณ PPE ทกุชนดิใหอยาง

เพยีงพอ และยงัไดจดัหาอปุกรณการแพทยตางๆ ที่มปีระโยชน

ในการดูแลผูปวยโรค COVID-19 เชน video laryngoscope

(รูปที่ 5) เพื่อทาํใหแพทย พยาบาลปฏบิตัหินาที่ไดสะดวกขึ้น

มีประสิทธิภาพ และชวยลดโอกาสการแพรกระจายของ

เชื้อโรคสูเจาหนาที่

รูปที่ 4 แสดงการฝกซอมการสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล (personal protective equipment, PPE)

รูปที่ 5 แสดงการใชกลองเสียงวิดีโอ (video laryngoscope)
ในการใสทอชวยหายใจแกผูปวย
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งานดานเภสัชกรรม และการสงยาทางไปรษณีย
จริยา เกตุแกว

 การดําเนินงานของกองเภสัชกรรมในหวงที่มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 

(COVID-19) มภีารกจิดงันี้
1. การสํารองยาและเวชภัณฑทางการแพทย
 ใหเพียงพอและทันเวลา
 ดําเนินการจัดหาและสํารองยาที่ใชในการรักษา 

COVID-19 ไดแก favipiravir 200 mg tab, chloroquine phosphate

250 mg tab, lopinavir / ritonavir (200/50) tab, darunavir / ritonavir

tab (600/100), oseltamivir 75 mg tab, ribavirin 200 mg tab,

tocilizumab 400 mg / 20 mL inj. รวมถงึการสาํรอง alcohol 70%

และ 95% solution และ 70% alcohol gel / 70% alcohol hand rub

ซึ่งมคีวามตองการใชในปรมิาณสงูใหมใีนปรมิาณที่เพยีงพอ

 กองเภสชักรรมยงัชวยจดัหาอปุกรณปองกนัรางกาย

สวนบคุคล(personal protective equipment, PPE) เชน หนากาก

อนามยั (surgical mask), หนากากอนามยั N95, ชดุหม ี(coverall),

เครื่องวดัอณุหภมูแิบบอนิฟราเรด และหนากากผา ใหเพยีงพอ

กบัความตองการใชในโรงพยาบาล ซึ่งในชวงแรกของการ

แพรระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแตเดอืน มกราคม พ.ศ. 2563

เวชภณัฑที่กลาวมาขางตนขาดแคลนเปนอยางยิ่งและจาํหนาย

ในราคาสงูมาก ตอมาภายหลงัรฐับาลไดเขามาชวยแกปญหา

ในการจดัสรร surgical mask, N95 และ coverall ใหกบัโรงพยาบาล

ที่มผีูปวยสงสยัตดิเชื้อที่เขาเกณฑสอบสวนโรค (patient under

investigation, PUI) และผูปวยยนืยนัโรค COVID-19 ไดบางสวน

ตั้งแตกลางเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2563 จงึทาํใหสถานการณ

ความขาดแคลนเวชภณัฑดงักลาวเริ่มคลี่คลาย อยางไรกต็าม

กองเภสัชกรรมยังตองจัดหาและสํารองยาและเวชภัณฑ

ทางการแพทยใหพรอมรับมือสถานการณการแพรระบาด

ของโรค COVID-19 โดยพยายามใหมยีอดคงคลงัของยาและ

เวชภัณฑที่ตองใชในการปองกันและรักษาโรคนี้ใหเพียง

พอใชภายในโรงพยาบาลไดไมตํ่ากวา 3 เดอืน

2. ผลติ alcohol 70% solution, alcohol 70% 
 hand rub ใชในโรงพยาบาล
 เนื่องจากในชวงแรกของการแพรระบาดของโรค 

COVID-19 ประสบปญหา alcohol 70% solution และ alcohol gel /

alcohol 70% hand rub ในทองตลาดขาดแคลน แตมผูีบรจิาค 

alcohol 95% solution มาใหทางโรงพยาบาล ซึ่งแผนกเภสชักรรม

หตัถการ สามารถนาํมาใชเปนวตัถดุบิในการผลติ alcohol 70%

และ alcohol 70% hand rub ใหโรงพยาบาลมใีชอยางเพยีงพอได 

3. จดัและนําสงยาใหกับคลนิิกโรคระบบทางเดนิ
 หายใจ (acute respiratory infection clinic, 
 ARI clinic) 
 เริ่มดาํเนนิงานตั้งแต วนัที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563

หองยาชั้น 1 อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ จดัเภสชักร 1 คน เพื่อตรวจ

สอบยาสาํหรบั ARI clinic และจดัพลทหาร 2 คน เพื่อนาํสง

ยาไปที่คลนิกิดงักลาวโดยแพทยจะสั่งยาผานระบบออนไลน

โดยเลอืกระบบงานของ OPD เปน ARI เภสชักรที่ทาํหนาที่

ประจาํของ ARI clinic จะเปดหนาจอคอมพวิเตอรเพื่อดงึ

ออนไลน คนหาใบสั่งยาที่แพทยสั่งมาเปน OPD ARI จากนั้น

กจ็ะบนัทกึคาํสั่งแพทย พมิพฉลากยา และสงใหเจาหนาที่

จัดยาตามระบบ โดยใสตะกราสีนํ้าตาลออน ซึ่งแสดงวา

เปนยาของ OPD ARI และใหเจาหนาที่จดัยาดวน โดยชวง

เดอืน เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ.2563 มผีูปวยปรมิาณ

มากสามารถนาํสงยาถงึ ARI clinic ภายใน 10 นาที

4. การใหบรกิารผูปวยโดยการสงยาทางไปรษณยี
 ตามที่ไดมีประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขต

ทองที่ทั่วราชอาณาจกัร (เลม 137 ตอนพเิศษ 69 ง ลง 25 มนีาคม

พ.ศ. 2563) จากการระบาดของโรค COVID-19 นายกรฐัมนตรี

จงึออกขอกาํหนดและขอปฏบิตัเิพื่อปองกนัมใิหเกดิเหตกุารณ

รายแรงมากขึ้น โดยในขอปฏบิตัขิอ 8 มาตรการพงึปฏบิตัิ

สาํหรบับคุคลบางประเภท ใหกลุมคนที่มคีวามเสี่ยงสูงตอ

การตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม 2019 ไดงาย ไดแก 

ผูสูงอายุตั้งแตอายุ 70 ปขึ้นไป กลุมคนที่มีโรคประจําตัว 

(โรคไมตดิตอเรื้อรงัตางๆ เชน โรคเบาหวาน โรคความดนั

โลหติสูง โรคหลอดเลอืดหวัใจและสมอง โรคในระบบทาง

เดนิหายใจ โรคภมูแิพซึ่งมภูีมคิุมกนัตํ่าตามธรรมชาตขิองโรค

และดวยยาที่ใชรกัษา) กลุมเดก็เลก็ที่มอีายตุํ่ากวา 5 ปลงมา

อยูในเคหสถานหรอืบรเิวณสถานที่พาํนกัของตน เพื่อปองกนั

ตนเองจากการตดิเชื้อจากสภาพแวดลอมภายนอก และใน

ขอ 13 เปนคําแนะนําเกี่ยวกับการเดินทางขามเขตพื้นที่

จงัหวดั จงึอาจสงผลกระทบกบัผูปวยบางรายที่ไมสามารถ

เดนิทางมารบัการรกัษาที่โรงพยาบาลได   ทางโรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลาจึงไดดําเนินการเพื่อรองรับผูปวยกลุมนี้  

โดยมีชองทางการสื่อสาร/การซักประวัติ/สอบถามอาการ
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ระหวางแพทยผูรักษาและผูปวย/ผูดูแลผูปวย ผานทาง

โทรศพัทเพื่อสั่งการรกัษา พรอมบนัทกึขอมลูการรกัษาพยาบาล

ในเวชระเบยีน และดาํเนนิการจดัสงยาทางไปรษณยีแบบลง

ทะเบยีน (EMS) โดยเกบ็คาบรกิารปลายทางกบัผูรบับรกิาร

เปนเงนิไมเกนิ 52 บาทตอกลอง เพื่อลดความเสี่ยงตอการ

สมัผสัเชื้อจากการเดนิทางมาโรงพยาบาลโดยไดเริ่มดาํเนนิการ

ตั้งแต 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เปนตนมา (รูปที่ 1)

 โดยกองเภสชักรรมไดจดัเตรยีมเภสชักรและเจาหนาที่

สาํหรบัดูแลรบัผดิชอบงานสงยาทางไปรษณยี และเตรยีม

สถานที่ รวมทั้งวสัดอุปุกรณตางๆ เชน ชองรบัยาสาํหรบัรบั

ใบสั่งยาที่ผูปวยประสงครับยาทางไปรษณีย โตะสําหรับ

วางคอมพวิเตอร (สาํหรบัเขา web application และเวบ็ไซต

ไปรษณยีไทย) และเครื่องสแกนบารโคด (สาํหรบับนัทกึเลข EMS)

โตะสาํหรบับรรจยุาลงกลองไปรษณยี กลองวงจรปด เปนตน

รูปที่ 1 วันเปดบริการสงยาทางไปรษณีย รูปที่ 2 การเตรียมเภสัชกรและเจาหนาที่ สถานที่ และวัสดุอุปกรณ
สําหรับบริการการสงยาทางไปรษณีย

 รวมทั้งไดประสานงานกบัหนวยงานทั้งภายในและ

ภายนอกโรงพยาบาล เพื่อดาํเนนิการดงัตอไปนี้

 1. สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

กองเภสชักรรมไดทาํหนงัสอืสอบถามเลขาธกิารคณะกรรมการ

อาหารและยาถึงแนวทางการสงวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและ

ประสาทใหกับผูปวยของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาทาง

ไปรษณยี ในสถานการณที่มกีารระบาดของโรค COVID-19

ซึ่งทางเลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยาไดใหแนวทาง

ดังนี้ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

การใชวตัถอุอกฤทธิ์ตองเปนไปตามคาํสั่งของแพทย ดงันั้น

แพทยผูทาํการรกัษาตองสอบถามและตรวจตดิตามอาการ

ของผูปวยทางโทรศพัท วดีโิอคอล หรอืวธิกีารอื่นที่เหมาะสม

กอนพิจารณาสั่งจายยา และควรทําความตกลงกับผูปวย 

ในการยินยอมเพื่อรับบริการจัดสงยาทางไปรษณีย ทั้งนี้ 

การสงทางไปรษณยี ไมควรเกนิครั้งละ 30 วนั โดยในการ

จดัสงยาไปใหผูปวยทางไปรษณยี ควรใชระบบการจดัสงที่

สามารถตรวจสอบกลบัได เชน ไปรษณยีลงทะเบยีน หรอื

ไปรษณียดวนพิเศษ เพื่อใหแนใจวาผูปวยไดรับยาอยาง

ถูกตอง ครบถวน ปองกนัมใิหมกีารรั่วไหลไปใชนอกระบบ 

และขอใหเพิ่มเติมการเนนยํ้ากับไปรษณียวามีการขนสง

วัตถุออกฤทธิ์ เพื่อใหเกิดความตระหนักและควบคุมการ

ขนสงเพื่อมใิหเกดิการสูญหายหรอืชาํรดุระหวางการขนสง

 2. ไปรษณยีไทย ประสานงานตดิตอกบัไปรษณยีไทย

สาขาสามเสนใน เพื่อใหเตรยีมกลองพสัดไุปรษณยีสาํเรจ็รูป

4 ขนาด คอื กลองสาํเรจ็รูปแบบ ก (14x20x6 ซม.) แบบ ข

(17x25x9 ซม.) แบบ ค (20 x 30x 11 ซม.) และแบบ ง 

(22x35x14 ซม.) ใหเพียงพอตามปริมาณที่โรงพยาบาล

ตองการใชโดยไปรษณยีไทยคดิคาจดัสงไปรษณยีแบบดวน

พเิศษ (EMS) เปนเงนิ 52 บาทตอกลอง และผูปวยสามารถ

ชาํระเงนิปลายทางไดเนื่องจากเปนบรกิารเกบ็เงนิที่ที่อยูผูรบั

(cash on delivery, COD) ระยะเวลาที่ผูปวยจะไดรบัยาที่สงผาน

ระบบนี้นั้น ผูปวยที่อยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จะไดรบัพสัดภุายใน 1-2 วนัทาํการ สวนพื้นที่ที่อื่นๆ จะได

รบัพสัดภุายใน 2-3 วนัทาํการ และผูปวยสามารถตรวจสอบ

สถานการณจดัสงไดตลอด 24 ชั่วโมง (track & trace) ผาน

เวบ็ไซต https://track.thailandpost.co.th/

 3. ศนูยคอมพวิเตอร โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา 

ไดชวยพฒันา web application สงยาทางไปรษณยี สาํหรบั

เจาหนาที่โรงพยาบาล และผูปวยพรอมทั้งสนบัสนนุอปุกรณ

อเิลก็ทรอนกิสตางๆ ไดแก เครื่องคอมพวิเตอร เครื่องสแกน

บารโคดสาํหรบัการเกบ็ขอมลูเลข EMS ตวัจอภาพ เปนตน

 4. ศูนยโทรศัพท โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

ดําเนินการติดตั้งกลองวงจรปดใหในบริเวณที่ใชในการ

ตรวจสอบยา และบรรจยุาลงกลองพสัดไุปรษณยี เพื่อเตรยีม

สงใหกบัผูปวย

 5. สวนเกบ็เงนิรายรบัสถานพยาบาล จากหนงัสอื

กรมบญัชกีลาง ที่ กค 0416.4/ว 102 เรื่อง หลกัเกณฑและอตัรา

คารกัษาพยาบาลประเภทผูปวยนอก และผูปวยในสถานพยาบาล

ของทางราชการกรณีผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยง

หรอืตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรค COVID-19 ขอที่ 8

ระบวุา การใชสทิธเิบกิคารกัษาพยาบาลในระบบเบกิจายตรง

ประเภทผูปวยนอกกรณทีั่วไปใหยกเวนการแสดงตนของผูปวย
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เพื่อทาํธรุกรรมผานเครื่องรบัรายการอเิลก็ทรอนกิส (EDC) 

และการทาํธรุกรรมเบกิคารกัษาพยาบาลใหดาํเนนิการผาน

ระบบ KTB corporate online โดยบนัทกึเหตผุลวา “สงยา” 

ทั้งนี้ในระหวางที่ยังมิไดพัฒนาระบบเพื่อยืนยันการรับยา

ของผูปวย ณ สถานที่แหงอื่นซึ่งมใิชสถานพยาบาล ใหใช

เลข approval code จากระบบ KTB corporate online เพื่อ

ประกอบการเบิกคารักษาพยาบาล ดังนั้นทางหองยาจะ

ตองสงเลข EMS ของกลองพสัดทุี่จดัสงในแตละวนัใหกบั

สวนเกบ็เงนิรายรบัสถานพยาบาล ในชวงแรก  หลงัจากที่

ศูนยคอมพิวเตอรมีการนําเครื่องสแกนบารโคดเก็บขอมูล

เลข EMS ในแตละวนัไดสมบูรณแลว สวนเกบ็เงนิรายรบั

สถานพยาบาลสามารถดงึรายงานเลข EMS ขางตนเพื่อสง

กรมบญัชกีลางไดเอง

 6. แผนกเวชระเบยีน โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา 

ไดตรวจสอบและแกไขขอมลูผูปวยใหเปนปจจบุนัในระบบ 

โดยเฉพาะที่อยูสําหรับจัดสงยาทางไปรษณีย และทําการ 

pop up ขอความ “รบัยาทางไปรษณยีวนัที่....” สาํหรบัผูปวย

ที่ประสงครบัยาทางไปรษณยีในวนัที่ผูปวยระบ ุเพื่อเปนการ

สงตอขอมูลใหกบัเจาหนาที่แผนกตางๆ ทราบ

 7. แผนกบรกิารผูปวยนอก โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา

ประสานและหารือกับแพทย/พยาบาล/เจาหนาที่แผนก

บรกิารผูปวยนอกแผนกตางๆ เพื่อรวมกนักาํหนดเกณฑของ

ผูปวยที่สามารถรบับรกิารสงยาทางไปรษณยี และขั้นตอน

การรบัยาทางไปรษณยี ดงันี้

   7.1  เกณฑของผูปวยที่สามารถรับบริการสง

ยาทางไปรษณยี

      7.1.1) เปนผูปวยเกาของโรงพยาบาล

      พระมงกุฎเกลาที่มีนัดติดตาม การ รั ก ษา

      เปนประจาํอยางนอยทกุๆ 3 เดอืน

                           

      7.1.2) เปนผูปวยที่ไดรับการประเมินจาก

      แพทย และระบุว  าสามารถควบคุม

      อาการของโรคได คงที่แล วและไม มี 

        การปรับเปลี่ยนแผนการรักษาและ

                  ผูปวยสามารถใชยาไดอยางถูกตองและ 

      ปลอดภยั

       7.1.3) ไมมกีลุมรายการยาที่หามสงทาง

      ไปรษณีย ไดแก ยาฉีด ยารายงาน

      (ยาที่มีการสั่งใชกับผู ปวยเฉพาะราย

      และมูลคาสูง) ยาเคมบีาํบดั ยาเสพตดิ

      ใหโทษ ยาที่ตองควบคุมอุณหภูมิ 2-8 

      องศาเซลเซียส และยาที่มีนํ้าหนักรวม

      เกนิ 5 กโิลกรมั

                

      7.1.4) ในกรณขีองยาอนัตรายและวตัถุ

      ออกฤทธิ์ตอจิตประสาทประเภท 2 และ

      4 จะตองผานการตรวจสอบและประเมนิ 

      จากแพทยหรือแพทยเฉพาะทางกอน

      วาจําเปนตองไดรบัยาตอเนื่องเพื่อปองกนั

      อาการของผูปวยกําเริบ จึงจะสามารถ 

       สงยาทางไปรษณยีได

                                    

      7.1.5) ผูปวยสมัครใจใหสงยาไดทาง

      ไปรษณยี (ชาํระเงนิปลายทาง 52 บาท 

      ตอกลอง)

   7.2  ขั้นตอนการรับยาทางไปรษณีย โดยจะ

แบงเปนทั้งหมด 3 กรณ ีดงันี้

                    

          7.2.1) ผูปวยไมสะดวกมาโรงพยาบาล 

      มีความประสงครับการตรวจกับแพทย

      ผ านทางโทรศัพท   และรับยาทาง 

      ไปรษณยี

      7.2.2) ผูปวยมาโรงพยาบาล และมคีวาม

      ประสงครบัยาทางไปรษณยี

      7.2.3)  กรณรีายการยาที่เปนใบกลบัมา

      ซื้อภายหลงั

 ผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 เมษายน – 28 

สิงหาคม พ.ศ.2563 (100 วันทําการ) พบวาโรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลาจัดสงยาทางไปรษณียเปนจํานวนทั้งสิ้น 

10,128 กลอง มพีสัดทุี่ถกูตกีลบั 27 กลอง คดิเปนรอยละ 0.27

สาเหตุที่ถูกตีกลับสวนใหญเกิดจากผูปวยไมรับโทรศัพท

ขณะที่เจาหนาที่ไปรษณียติดตอกอนไปสงยาเกิน 4 ครั้ง 

ที่อยูที่ผูปวยแจงไมตรงกับที่อยูที่ผูปวยอยู ณ ขณะนั้น 

เปนตน และผูปวยสวนใหญมีความพึงพอใจสําหรับการ

บรกิารสงยาทางไปรษณยี
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การจัดตั้งระบบสงยาทางไปรษณีย
กศม ภังคานนท

 ดวยความพยายามในการลดการมาโรงพยาบาลของผูปวย พรอมกับกรมบัญชีกลางไดประกาศยกเวนการใช

บตัรประชาชนในการปดสทิธิ์การรกัษาเพื่อสนบัสนนุการสงยาทางไปรษณยี เมื่อวนัที่ 20 มนีาคม พ.ศ.2563 โรงพยาบาล

พระมงกฎุเกลาจงึไดมโีครงการ “สงยา สงใจ ไปถงึบาน” โดยมคีณะทาํงาน ซึ่งประกอบดวยแผนกเวชระเบียน แผนก

บรกิารผูปวยนอก สวนเกบ็เงนิรายรบัสถานพยาบาล หองยาผูปวยนอก ศูนยคอมพวิเตอร และศูนยโทรศพัท ไดเตรยีม

กระบวนการหลกัๆ สาํหรบัระบบสงยาทางไปรษณยี ไดแก การลงทะเบยีนนดัและปรบัปรงุขอมลูผูปวย การบรหิารจดัการ

สงยา การประสานงานกบัไปรษณยีเขตที่ใหบรกิารและการตั้งเบกิคายาจากตนสงักดั โดยผูปวยตองเปนผูปวยที่ใชสทิธิ์

กรมบญัชกีลาง ประกนัสงัคม ประกนัสขุภาพในสงักดัของโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา และเปนผูปวยเกาที่มอีาการคงที่

ไมมีภาวะแทรกซอนและรับยาคงเดิม สวนยาและเวชภัณฑตองเปนรายการที่ไมมีการจายสวนเกินและไมขัดตอการสง

ทางไปรษณยี เชน ยาที่อาจเสื่อมสภาพจากการขนสง ยาเคมบีาํบดั ยานํ้า เปนตน สวนยาที่มฤีทธิ์ตอจติประสาทตอง

เปนตามขอกําหนดที่ไดรับการรับรองจากสํานักคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ระบบงานสงยาทางไปรษณียของ

โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา เริ่มเมื่อ 1 เมษายน พ.ศ.2563 ตาม timeline รูปที่ 1

รูปที่ 1 timeline การสงยาทางไปรษณีย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลารูปที่ 1 timeline การสงยาทางไปรษณีย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

กระบวนการในภาพรวม (รูปที่ 2) แบงเปน 3 ชวง คือ
 1. ชวงเตรยีมการกอนสงยา เปนการประสานงาน

และลงทะเบยีนนดัของผูปวย โดยเริ่มจากการคดักรองรายชื่อ

ผูปวยที่มีนัดตรวจและเขาเกณฑที่กําหนด เจาหนาที่หอง

ตรวจโรคผูปวยนอกทั้งหมดจะทําการติดตอผูปวยทาง

โทรศัพทเพื่อสอบถามความตองการรับยาทางไปรษณีย 

และทบทวนที่อยูที่ตองการใหจัดสง (ขอมูลสําคัญที่ทาง

ไปรษณยีตองการคอื ชื่อ-ที่อยู รหสัไปรษณยี และเบอรโทรศพัท

เคลื่อนที่) เมื่อไดรายชื่อแลวจึงสงใหทางเวชระเบียนเพื่อ

ทาํการลงทะเบยีนในระบบคอมพวิเตอร ใหทกุฝายที่ทาํงาน

ในระบบทราบวาผูปวยรายใดเปนผูปวยที่รบัยาทางไปรษณยี

 2. ชวงการสงยาทางไปรษณยี เมื่อถงึวนันดัของ

ผูปวย เวชระเบยีนจะทาํการเปดสทิธแิละ visit บตัรของผูปวย

ไปที่หองตรวจตามปกตโิดยที่ผูปวยไมไดมาเอง แตมกีารระบุ

ไวทั้งในระบบคอมพวิเตอร และ OPD card ของหองตรวจโรค

นั้นๆ จากนั้นแพทยจะทาํการตรวจสอบรายละเอยีดและสั่ง

ยาในระบบ บนัทกึขอมลูใน OPD card และนดัหมายเหมอืน

ผูปวยมาตรวจในโรงพยาบาลตามปกต ิ เมื่อรายการสั่งยา

มาถึงหองยา เภสัชกรจะทําการตรวจสอบและบันทึกการ

จายยา แตจะแยกชองทางสําหรับรายการยาที่จัดสงทาง

ไปรษณยีตางหาก ไปยงัสถานบีรรจพุสัด ุตองมกีารจดัวาง
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ตําแหนงของบุคลากรและอุปกรณอยางเหมาะสม และ

ติดตั้งกลองวงจรปดเพื่อบันทึกการจัดยาเก็บไว ในกรณีที่

ตองการตรวจสอบภายหลงั เมื่อจดัพสัดแุลวตองมกีารบนัทกึ

ขอมูลในระบบไปรษณีย ไทยเพื่อใหไดหมายเลขทะเบียน

พสัด ุ(EMS) และสติ๊กเกอรบารโคดเพื่อตดิไวที่พสัด ุจากนั้น

จะทําการบันทึกเลข EMS ที่ไดในระบบคอมพิวเตอรของ

โรงพยาบาลเพื่อสามารถนาํไปประกอบการตั้งเบกิไดตอไป 

นอกจากนี้สําหรับรายการยาที่เปนใบกลับมาซื้อ ซึ่งใชใน

ผูปวยบางกลุม กใ็ชกระบวนการเดยีวกนั แตผูปวยจะตองสง

ใบกลับมาซื้อตัวจริงใหทางหองยากอน เพื่อเปนหลักฐาน

ในการเบกิจายยาตามขั้นตอนปกติ

 3. ชวงหลงัสงยา เปนการตรวจสอบสถานะการสง

พสัด ุ เพื่อนาํรายการที่ผูปวยไดรบัแลวมาทาํการตั้งเบกิไป

ยังตนสังกัด โดยตรวจสอบสถานะพัสดุทาง https://track.

thailandpost.co.th/ หลงัจากสงพสัดแุลวประมาณ 1 สปัดาห 

และทําการตั้งเบิกสําหรับรายการที่จัดสงเรียบรอยแลว

กรมบญัชกีลางไดกาํหนดใหใชการขอเลขอนมุตัแิบบ manual

ดวยระบบ K-corp และตองปรบัโปรแกรมเพื่อใหมขีอมลู EMS

ในไฟลที่สงตั้งเบกิตอไป

รูปที่ 2 ภาพรวมของกระบวนการสงยาทางไปรษณีย

 เนื่องจากกระบวนการเหลานี้ มหีลายขั้นตอนและ

เชื่อมโยงขอมูลตั้งแตฝงของผูปวยผานแผนกตางๆ จนถึง

ระบบภายนอก เชน ระบบของไปรษณยีไทยและการสงเบกิ

ไปยงักรมบญัชกีลาง จงึจาํเปนอยางยิ่งที่ตองมกีารประสาน

งานระหวางฝายที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง และใชระบบ

สารสนเทศเพื่อชวยลดขั้นตอนและความผิดพลาดที่อาจ

เกดิขึ้น 

 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา ไดพฒันา web application

สาํหรบัผูปวย (รูปที่ 3) เพื่อใชตรวจสอบวนันดัหมายและ

แจงความประสงคขอรบัยาทางไปรษณยี ตลอดจนสามารถ

ปรบัปรงุขอมูลที่อยูเพื่อการจดัสง ตดิตามสถานะของพสัด ุ

ในสวนการบริหารงานภายใน ไดพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อคัดกรองผูปวยที่เขาเกณฑ และระบบตรวจสอบและ

ลงทะเบยีนผูปวยที่ตองการขอรบัยา สาํหรบัใชงานโดยหอง

ตรวจโรคและเวชระเบยีน ระบบบนัทกึขอมูล EMS และพสัดุ

ดวยบารโคดสาํหรบัหองยา ระบบตรวจสอบสถานะพสัดทุี่

จดัสงและระบบเตรยีมขอมลูเพื่อการตั้งเบกิสาํหรบัสวนเงนิ

รายรบั นอกจากนี้ยงัไดรบัการสนบัสนนุระบบสงขอความ

ทางโทรศพัทจากบรษิทั ทโีอท ีจาํกดั (มหาชน) อกีดวย
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 กรมบญัชกีลางไดรายงานผลการสงยาทางไปรษณยี

ในสื่อตางๆ พบวา โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา เปนโรงพยาบาล

ที่มยีอดสงยาสูงสดุของประเทศไทย ซึ่งผลการดาํเนนิงาน

ในชวง 2 เดอืน ไดแสดงไวใน รปูที่ 4 ปจจยัที่สาํคญันาจะเปน

ผลมาจากรูปแบบการติดตอผูปวยเปนแบบการติดตอจาก

ฝงโรงพยาบาลไปหาผูปวย ในขณะที่โรงพยาบาลหลายแหง

รูปที่ 3 ตัวอยาง web application PMK drug delivery

จะใหผูปวยแจงความประสงคดวยตนเอง และมีการใช

ระบบสารสนเทศที่ปรบัใหสนบัสนนุกระบวนการตางๆ ทาํให

สามารถรองรบังานที่มปีรมิาณมากดวยกาํลงัคนเทาเดมิได

โดยไมเกดิภาวะ worn out หรอื การถดถอยจากงานที่เกนิ

กาํลงั

รูปที่ 4 สรุปผลงานของการสงยาทางไปรษณียตั้งแตวันที่ 1 เมษายน - 8 มิถุนายน พ.ศ.2563
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งานดานการพยาบาล ศิริวรรณ  มั่นศุข / รัชนีกร  บุณยโชติมา

 เมื่อเกดิสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19 ทกุหนวยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลามกีารวางแผน

รบัสถานการณ บรหิารจดัการทั้งดานการรกัษาพยาบาล และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ กองการพยาบาลไดรบัมอบหมาย

ใหจดัเตรยีมความพรอมและปฏบิตัภิารกจิตามลาํดบั ดงันี้
 1. งานเฝาระวงัและสอบสวนโรค ณ ดานควบคมุโรค

สนามบนิสวุรรณภูม ิโรงพยาบาลไดจดัทมีแพทยพยาบาล

เขาปฏบิตัภิารกจิตรวจคดักรองผูที่เดนิทางมาจากประเทศ

กลุมเสี่ยงที่มกีารระบาดของโรค COVID-19 เปนเวลา 2 เดอืน

วนัที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึ 23 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ

มกีารตดิตามเฝาระวงัอาการผดิปกตทิี่อาจเสี่ยงตอการตดิ

เชื้อของเจาหนาที่ระหวางการปฏบิตัภิารกจิตามมาตรฐาน

 2. งานเฝาระวังโรคภายในพื้นที่โรงพยาบาล

พระมงกฎุเกลา เริ่มปฏบิตัติั้งแตวนัที่14 กมุภาพนัธ   พ.ศ. 2563

ณ อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ และไดขยายไปยงัทกุอาคารของ

โรงพยาบาลในเวลาตอมา โดยใหผูมารบับรกิารและบคุลากร

ทกุคนไดรบัการคดักรองดวยการวดัไข (thermoscan รวมกบั

non-contact infrared thermometer) และซักถามประวัติ

ความเสี่ยงตอการสัมผัสโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุข

กาํหนด กอนเขาอาคารจากพยาบาลและเจาหนาที่ตลอด 

24 ชั่วโมง มกีารจาํกดัทางเขาออกอาคารทกุอาคารเพื่อลด

การใชทรพัยากรและเพื่อใหไดประสทิธภิาพการคดักรองที่ดี 

เมื่อพบผูที่มคีวามเสี่ยงตามเกณฑจะนาํสงคลนิกิโรคระบบ

ทางเดนิหายใจ (acute respiratory infection, ARI clinic) เพื่อ

รบัการตรวจอยางละเอยีดตอไป

 3. โรงพยาบาลไดจดัตั้ง ARI clinic ตั้งแตวนัที่ 23 

มนีาคม พ.ศ. 2563 เพื่อคดัแยกผูปวยระบบทางเดนิหายใจ

เฉยีบพลนัใหไดรบัการตรวจทนัท ีทาํใหมั่นใจวาจะไมเปน

แหลงแพรเชื้อโดยจดัพยาบาล จาํนวน 3 นาย ทาํหนาที่คดั

กรองอยางละเอยีดอกีครั้งกอนนาํสงแพทยตรวจเมื่อผูปวย

รูปที่ 1 การสื่อสารกับผูปวยโรค COVID-19 ผานสื่อสารสนเทศ

สงสยัตดิเชื้อที่เขาเกณฑสอบสวนโรค (patient under investigation,

PUI) ผูปวยกลุมนี้จะไดรับการบริการแบบครบวงจรตั้งแต

การทาํบตัร การตรวจรกัษา การตรวจทางหองปฏบิตักิาร 

จนกระทั่งการรบัยากลบับาน (one stop service) ARI clinic 

เปดใหบรกิารทกุวนัราชการ สาํหรบันอกเวลาราชการเปด

ใหบรกิารที่หองตรวจโรคนอกเวลาไมฉกุเฉนิ (OPD non ER)

 4. การรกัษาพยาบาลผูปวยที่รบัเปนผูปวยใน วนัที่

14 มนีาคม พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลไดปรบัหอผูปวยพเิศษ 

อาคารสมเดจ็ยาชั้น 6 (สย.90/6) เพื่อรบัผูปวย PUI ที่รบัและรอ

ผลการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 เมื่อผลการตรวจเปนบวก

จะรับรักษาตอ สวนรายที่ผลเปนลบจะจําหนายกลับบาน 

โดยจัดพยาบาลและผูชวยพยาบาลเขาแผนภารกิจนี้เสริม

ใหกับทางหอผูปวยสมเด็จยาชั้น 6 (สย.90/6) ตอมาเมื่อ

ผูปวยมจีาํนวนมากขึ้นไดมกีารขยายใชหอผูปวยสมเดจ็ยา

ชั้น 5 (สย.90/5) ทาํใหตองเพิ่มจาํนวนพยาบาลและผูชวย

พยาบาลอยางเหมาะสม

 ขณะเดียวกันในชวงเดือน มีนาคมถึงมิถุนายน 

พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลไดปรับปรุงอาคารทานผูหญิง

ประภาศร ีกาํลงัเอก (อบุตัเิหต)ุ ชั้น 3,4 และ 5 เปนหอผูปวย

ความดนัลบทั้งแบบหอผูปวยวกิฤต (ICU COVID) จาํนวน 5 หอง

และหอผูปวยสามญัแบบรวม (cohort ward) จาํนวนรวม 36 

เตยีง และ 2 หองแยก เพื่อรองรบัผูปวยโรค COVID-19 ที่มี

แนวโนมเพิ่มมากขึ้นมกีารจดัเตรยีมเครื่องมอืแพทย ครภุณัฑ

มกีารจดัระบบการปฏบิตังิานของทมีพยาบาลโดยใชกลอง

วงจรปด ใชสารสนเทศชวยในการสื่อสารกบัผูปวย (รปูที่ 1) 

ใชนวตักรรมหุนยนตปนโตและกระจกซึ่งไดรบัการสนบัสนนุ

จากคณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ชวยทาํ

หนาที่สงของ สงอาหารและสื่อสารกนัไดทั้งภาพและเสยีง 
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รูปที่ 2 นวัตกรรมหุนยนตปนโตและกระจกชวยในการดูแล
และสื่อสารกับผูปวยโรค COVID-19

รูปที่ 3  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการปฏิบัติ
การดูแลชวยเหลือทางจิตใจของบุคลากร

(รูปที่ 2) นอกจากเปนการลดการสัมผัสเชื้อโรคแลวยังลด

การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล (personal protective 

equipment, PPE) แตยงัดาํรงการตดิตอสื่อสารกบัผูปวยโรค 

COVID-19 ไดอยางใกลชดิโดยเริ่มรบัผูปวยโรค COVID-19 

จาํนวน 10 ราย ที่หอผูปวย cohort ward ชั้น 4 เมื่อวนัที่ 22

กรกฎาคม พ.ศ.2563

 บคุลากรทกุคนที่ปฏบิตังิานในจดุบรกิารตางๆ ที่

เกี่ยวของกบังานรกัษาพยาบาล งานเฝาระวงัและสอบสวนโรค

งานคดักรอง งานสงตอ รวมทั้งบคุลากรสนบัสนนุ ตองใส PPE 

ตามมาตรฐานอยางเหมาะสมโดยมีพยาบาลปองกันและ

ควบคมุโรคตดิเชื้อ (infection control nurse, ICN) ตดิตาม

กาํกบัดูแลอยางสมํ่าเสมอ

 5. การจดัทมีพยาบาลไปประจาํ ณ สถานที่ที่รฐั

กําหนดใหเปนสถานที่กักกันเพื่อการเฝาระวังโรค (state 

quarantine, SQ) สาํหรบักกัตวัคนไทยที่กลบัจากตางประเทศ

ในเขต กรงุเทพมหานครจาํนวน 2 โรงแรมเริ่มตั้งแตวนัที่ 8 

พฤษภาคม พ.ศ.2563 โดยไดจดัพยาบาล 2 คนและผูชวย

พยาบาล 2 คน ผลดัละ 14 วนัอยางตอเนื่อง เพื่อดแูล เฝาระวงั

อาการผดิปกตทิั้งที่เกดิจากโรค COVID-19 และอาการผดิ

ปกตจิากโรคประจาํตวัของผูรบัการกกัตวั

 6. รวมกบัทมีแพทย เภสชักรและพยาบาล ในการ

ประสานผูรบับรกิาร และนดัหมายในการสงยาทางไปรษณยี

ในผูปวยแผนกผูปวยนอกตางๆ เพื่อลดโอกาสการมาสมัผสั

เชื้อโรคในโรงพยาบาลในชวงของการระบาด

 7. การเตรยีมความพรอมของบคุลากรโรงพยาบาล

ไดจัดการอบรมเพื่อใหความรูเรื่องโรค COVID-19 จัดการ

สาธติและซกัซอมวธิกีารใส PPE การเคลื่อนยายผูปวยโรค 

COVID-19 โดย capsule การทาํความสะอาดสถานที่ การจดัเกบ็

ขยะ และเสื้อผาผูปวย รวมถงึการเฝาระวงัปองกนัตนเอง

การสวมหนากากอนามยั (surgical mask) และการลางมอื เปนตน

 นอกจากความรูความเขาใจแลว ยังไดเตรียม

ความพรอมทางจิตใจของบุคลากรที่จะตองดูแลผูปวยโรค 

COVID-19 ดวยการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเรื่องแนวทางการ

ปฏิบัติการดูแลชวยเหลือทางจิตใจของบุคลากร (รูปที่ 3)

เปาหมายเพื่อคดักรองใหความชวยเหลอืเบื้องตนแกบคุลากร

ทางการพยาบาล (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง) โดยมผีูเขาอบรม

รวม 97 นาย (วนัที่ 3 เมษายนถงึ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 

ซึ่งจากการประเมนิหนวยงานที่จะตองดูแลผูปวยโรค COVID-19

พบวาบุคลากรประสบปญหาความกลัว และความวิตก

กงัวลตอการปฏบิตัใินระดบัปานกลางถงึมาก หวัหนาพยาบาล

จึงเขาพบบุคลากรเปนรายกลุ มหนางาน เพื่อสื่อสาร

ทําความเขาใจในงานของบุคลากรแตละระดับ รวมทั้ง

การฝกปฏิบัติในงานที่รับผิดชอบจนเกิดความมั่นใจ และ

มจีติใจ  ที่จะใหบรกิารรกัษาพยาบาลผูปวยโรค COVID-19

 การปฏิบัติภารกิจในสถานการณ COVID-19 นี้ 

นับเปนประสบการณที่ไดเห็นถึงความรวมมือ รวมใจ 

ความสามัคคี ความชวยเหลือและเกื้อกูลกันเปนอยางด ี

ผูบริหารของโรงพยาบาลในระดับสูงไดจัดใหมีการประชุม 

ตดิตามสถานการณทกุสปัดาห เพื่อปรบัแผนการปฏบิตัใิห

เปนปจจบุนั และเกดิผลด ีไมเฉพาะตอการดูแลรกัษาผูปวย

เทานั้นแตยงัรวมถงึการดแูลความเปนอยูของบคุลากรดวย

มีการจัดทําระบบการคัดกรองผูปฏิบัติงานทุกคน โดย

หวัหนางานตรวจสอบวา มอีาการ / ความเสี่ยง ตอการตดิเชื้อ

หรอืไมทกุๆ วนัและในหวงสถานการณ COVID-19 ที่มผูีตดิเชื้อ

เขามาในโรงพยาบาล มบีคุลากรบางสวนไดรบัความเสี่ยง

และตองไดรบัการกกัตวั (quarantine) 14 วนั 

 ตลอดระยะเวลาที่พวกเราเผชิญกับสถานการณ

แพรระบาดของโรค COVID-19 พวกเราไมเคยทอ ไมเคยหมด

กาํลงัใจ เรามคีวามมุงมั่นและเชื่อมั่นในผูบงัคบับญัชาสาย

แพทยทกุๆ ทาน ที่เปนผูนาํอยางยอดเยี่ยม ในสถานการณนี้

ทาํใหเราทมีการพยาบาล ตั้งใจปฏบิตังิานดวยความเตม็ใจ 

อดทน เสยีสละ ประสบการณที่ไดรบัจะเปนแบบอยางใน

การทาํงานเปนทมีที่มปีระสทิธภิาพไดเปนอยางด ีกองการ

พยาบาลขอขอบคณุ ทกุๆ ทมี ทกุๆ ทาน ทกุๆ คน ใน

โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา ที่รวมมอืรวมใจปฏบิตัภิารกจิ

สาํคญัในครั้งนี้
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COVID-19 PEAK PERIOD (มีนาคม – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
 กองทนัตกรรมไดจดัทาํแนวทางปฏบิตัหิลายๆ ดาน เพื่อปองกนัการแพรกระจายโรค COVID-19 เพื่อความปลอดภยั

ในการปฏบิตัหินาที่ของบคุลากรทางทนัตกรรมและผูปวยซึ่งไดแก

งานดานทนัตกรรม: แนวทางการปฏบัิติ
และการใหบริการผูปวยทันตกรรม
ในชวงการระบาดของโรค COVID-19
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

 1. แนวทางปฏบิตั ิemergency and urgency dental 

treatment (treatment level 1, 2) ( รูปที่ 1)

 2. แนวทางปฏบิตัดิานการบรหิารจดัการดานการ

ควบคุมและปองกันการติดเชื้อ (administrative control)

โดยการอบรมเจาหนาที่ทนัตกรรม เรื่องการคดักรองผูปวย

และการตั้งจุดคัดกรอง (screening and triage) ที่บริเวณ

ดานหนาทางเขากองทนัตกรรม (รูปที่ 2) สาํหรบัคดักรอง

ผูปวยสงสัยติดเชื้อเขาเกณฑสอบสวนโรค (patient under 

investigation, PUI) และผูปวยที่จาํเปนตองไดรบัการรกัษา 

emergency and urgency dental treatment (treatment   level 1, 2)

รวมถงึการตดิตามผลการวนิจิฉยัของแพทยที่คลนิกิโรคระบบ

ทางเดนิหายใจ (acute respiratory infection clinic, ARI clinic) 

ในผูปวยรายที่จดุคดักรองสงปรกึษาวาเปนผูปวย PUI

 3. แนวทางปฏบิตัแิละอบรมเรื่อง infection control 

protocol for COVID-19 (รปูที่ 1) โดยใชหลกัการของ standard 

precautions รวมกบั transmission - based preacautions แก

บคุลากรทางทนัตกรรม ดงันี้

   - วธิกีารใชอปุกรณปองกนัสวนบคุคล (personal

    protective equipment, PPE) ระดับตางๆ

    ใหเหมาะสมกับประเภทของหัตถการทาง

    ทนัตกรรม

   - ประเภท ขอควรระวงั และวธิกีารใช antiseptic

    mouth rinse ในผูปวยกอนการไดรบัหตัถการ

    ทางทนัตกรรม

   - การเตรียมผู ปวย การเตรียมยูนิตทําฟน

    กอนทาํหตัถการ และการฆาเชื้อยูนติทาํฟน

   - การจดัโซน (zoning) ในบรเิวณแผนกเมื่อตอง

    ทาํหตัถการที่มกีารฟุงกระจาย

   - การตดิตามผูปวยวามไีข และ/หรอือาการตดิเชื้อ

    ของระบบทางเดินหายใจสวนบน (upper 

    respiratory tract infection, URI) หรอืไมหลงัจาก

    ที่ไดรบัหตัถการที่มกีารฟุงกระจาย

 4. การทําแนวทางปฏิบัติเรื่องการระบายอากาศ

ในหองทาํฟน ซึ่งเปน environmental factor ของinfection 

control protocol for COVID-19 โดยมกีารตรวจวดั air change 

per hour (ACH) ในทกุๆ แผนกและกาํหนดแนวทางการแก

ปญหาเรื่อง ACH ที่ไมเพยีงพอ 

 5. การทาํแนวทางปฏบิตัเิรื่องการใชอปุกรณตางๆ 

เชน extra oral suction, aerosol protective chamber, rubber 

dam, EasyPrep ที่ชวยลดการฟุงกระจายที่เกดิจากหตัถการ

ที่มกีารฟุงกระจาย

 ในชวง peak period นอกจากการใหการรกัษาผูปวย

ทนัตกรรมที่ฉกุเฉนิหรอืเรงดวนขางตนแลว กองทนัตกรรม

ไดสนบัสนนุภารกจิตางๆ ของโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา  

โดยไดสงผูชวยทนัตกรรมไปชวยงานที่ ARI clinic และไดผลติ

ถงุหุมขา (leg cover) ซึ่งเปน PPE ที่ขาดแคลนใหกบัหนวย

งานตางๆ ในโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา รวมถงึไดสอนวธิี

การทาํ leg cover ผานสื่อออนไลนซึ่งเปนประโยชนกบัหนวยงาน

ทางสาธารณสขุอื่นๆ (รูปที่ 3)

Post COVID-19 peak period
(มิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงปจจุบัน)
 ในชวงนี้กองทันตกรรมไดทําแนวทางปฏิบัติเรื่อง 

pre - urgency dental treatment  (treatment level 3) และได

ใหหตัถการทางทนัตกรรมที่ครอบคลมุทั้ง emergency, urgency

treatment and pre-urgency treatment (level 1, 2, 3) โดยยงั

ชนนันท  ไตรทรัพย
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ยดึแนวทางปฏบิตัติางๆ เหมอืนชวง peak period อยางเครงครดั

เพื่อปองกนัการแพรกระจายเชื้อและเพื่อความปลอดภยัใน

การปฏบิตัหินาที่ของบคุลากร กองทนัตกรรม ไดรบังบประมาณ

จาก เพื่อจดัซื้อ extra oral suction ชึ่งใชในหตัถการที่มกีาร

ฟุงกระจาย (รปูที่ 4) และไดมผีูมจีติศรทัธาบรจิาค extra oral 

suction, air purifier, aerosol protective chamber (รูปที่ 5),  

ทาํลายเชื้อดวยรงัสอีลัตราไวโอโลต (ultraviolet germicidal 

irradiation,UVGI ) (รูปที่ 6)  ซึ่งชวยเรื่องการฆาเชื้อและระบบ

หมนุเวยีนอากาศ ทาํใหเกดิความปลอดภยัแกทั้งบคุลากร

และผูปวยในขณะที่ทาํหตัถการที่มกีารฟุงกระจาย

 เมื่อสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 ควบคมุ

ไดด ีจงึไดยกเลกิการตั้ง screening and triage ที่บรเิวณทาง

เขาดานหนาของกองทันตกกรม แตยังมีการคัดกรองที่

แตละแผนก และไดเปดใหบรกิารทางทนัตกรรมทกุประเภท 

(level 1, 2, 3, 4) ตามปกต ิ โดยยงัยดึแนวทางปฏบิตัใินสวน

ของ infection control เหมอืนชวง peak period อยางเครงครดั  

รูปที่ 2 แนวทางการคัดกรองผูปวยฉุกเฉิน
ทางทันตกรรมของกองทันตกรรม

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  

irradiation,UVGI ) (รูปที่ 6)  ซึ่งชวยเรื่องการฆาเชื้อและระบบ ของ infection control เหมอืนชวง peak period อยางเครงครดั ของ infection control เหมอืนชวง peak period อยางเครงครดั ของ infection control เหมอืนชวง peak period อยางเครงครดั ของ infection control เหมอืนชวง peak period อยางเครงครดั ของ infection control เหมอืนชวง peak period อยางเครงครดั ของ infection control เหมอืนชวง peak period อยางเครงครดั ของ infection control เหมอืนชวง peak period อยางเครงครดั ของ infection control เหมอืนชวง peak period อยางเครงครดั ของ infection control เหมอืนชวง peak period อยางเครงครดั ของ infection control เหมอืนชวง peak period อยางเครงครดั ของ infection control เหมอืนชวง peak period อยางเครงครดั ของ infection control เหมอืนชวง peak period อยางเครงครดั 

 แนวทางการคัดกรองผูปวยฉุกเฉิน
ทางทันตกรรมของกองทันตกรรม

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  

รูปที่ 1 แนวทางปฏิบัติที่กองทันตกรรม 
ใชเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร

โรค COVID-19
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รูปที่ 3 leg cover ที่กองทันตกรรมผลิต

รูปที่ 4 extra oral suction

รูปที่ 5 aerosal protective chamber รูปที่ 6 ultraviolet germicidal irradiation,UVGI

 UVGIExtra  oral  suction
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 กองพยาธวิทิยา โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลาเปนหนวยที่ทาํหนาที่ในการตรวจวเิคราะหโรคทางหองปฏบิตักิาร

โดยมีหองปฏิบัติการที่ตรวจวิเคราะหเชื้อไวรัสคือ แผนกอนูพันธุศาสตรเมื่อสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนาสายพนัธุใหม 2019 หรอื COVID-19 มรีายงานขึ้น ทางกองพยาธวิทิยาไดดาํเนนิการปรบัปรงุหองปฏบิตักิาร เพิ่มศกัยภาพ

หองตรวจซึ่งแตเดิมไมสามารถทําการตรวจไดมากอน เนื่องจากเครื่องมือและหองปฏิบัติการไมไดออกแบบไวสําหรับ

รองรบัการตรวจเชื้อไวรสัที่รนุแรงเชนนี้มากอน จนกระทั่งสามารถทาํการตรวจโรค COVID-19 ดวยวธิ ีRT- PCR ทาํใหแพทย

วนิจิฉยัรกัษาโรคไดถูกตองและเหมาะสม ลดอตัราการเกดิภาวะแทรกซอน ลดเวลาการนอนในโรงพยาบาลของผูปวย

สงสยัตดิเชื้อที่เขาเกณฑสอบสวนโรค (patient under investigation, PUI) ทางหองปฏบิตักิารยงัตองจดัระบบการตรวจ

วเิคราะหเลอืด ปสสาวะและสิ่งที่สงตรวจอื่นๆ ของผูปวยกลุมนี้เปนพเิศษ เชน วเิคราะหการเปลี่ยนแปลงของเมด็เลอืด

หรอืสารเคมภีายในเลอืด เปนตน

งานหองปฏิบัติการกองพยาธิวิทยา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

จรัสพงศ เกษมมงคล

การตรวจหาเชือ้ SARS-CoV-2 ดวยวธีิ RT-PCR
 เมื่อจะตองเปดบริการสิ่งที่สําคัญคือกองพยาธิ

วทิยาตองตดัสนิใจเลอืกวธิกีารตรวจที่จะไดผลเปนที่เชื่อถอื

และแมนยาํ อปุกรณเครื่องมอืที่มอียูตองเหมาะกบัวธิทีี่เลอืก

กองพยาธวิทิยาไดวางมาตรการปองกนัผูปฏบิตัจิากการตดิ

โรค COVID-19 หรอืสิ่งแวดลอมปนเปอนเชื้อไวรสัโคโรนา 19

โดยสถานที่หองปฏบิตักิารจะตองอยูในระบบที่ถกูตองและ

เหมาะสม การทําการตรวจตองทําในตูปลอดเชื้อระบบ 

Biosafety Cabinet Class II:BSC II รวมกบัการแตงอปุกรณ

ปองกนัสวนบคุคล (personal protective equipment, PPE) 

อยางเตม็ที่ (ชดุหม ีcoverall สวมหนากาก N95 และสวมถงุมอื)

ในสถานการณที่มีชุดปองกันขาดแคลนสามารถพิจารณา

ใชเปนตูปลอดเชื้อระบบ Biosafety Cabinet Class III:BSC III

แลวใสชดุกาวนเหลอืงกบั surgical mask แทนได ราคาตูจะ

ตางกนั 3-4 เทา แตสิ่งสาํคญัคอืตู BSC III จะใชงานยากกวา

ผูปฏบิตังิานตองมกีารทดลองใชงาน โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา

ใชตูปลอดเชื้อระดบั BSC II เปนหลกั

การปฏบัิตงิานของหองปฏบัิตกิารกองพยาธิวทิยา
ในสถานการณการระบาดของโรค COVID-19
 ในยามที่มกีารระบาดของโรค COVID-19 สิ่งที่ทาง

กองพยาธิวิทยาตองเผชิญหนามีในหลายดานดวยกัน

เนื่องจากมหีลายแผนกแยกกนัทาํงาน อาจสมัผสักบัผูปวย

หรอืสารคดัหลั่งจากผูปวยทั่วไปและผูปวยโรค COVID-19

 เจาหนาทีเ่จาะเลือด เปนผูที่ทาํงานสมัผสัใกลชดิ

ผูปวยทุกคนในระยะที่ใกลชิดมาก โดยเฉพาะผูปวยที่มี

โรคเรื้อรังมีปญหาหลอดเลือดหายาก การปองกันตัวของ

เจาหนาที่เหลานี้จึงจําเปนอยางยิ่ง กองพยาธิวิทยาได

จดัการอบรมทบทวนและเนนยํ้าเรื่องการปองกนัตวัเอง เชน

ตองสวมชดุกาวนยาว สวมหนากากอนามยั (surgical mask) 

กระจงัปองกนัใบหนา (face shield) ตองเหมาะสมเพื่อใหมอง

เหน็ชดัเจนในขณะทาํการเจาะเลอืด โตะเจาะเลอืดจะตอง

ปรบัปรงุใหเหมาะสม มกีารกั้นดวยอะครลิกิใสแยกผูปฏบิตังิาน

กบัผูรบับรกิาร

 เจาหนาทีเ่คานเตอรตางๆ ไดแก ผูที่ทาํหนาที่จดั

ควิรบัใบสั่งการตรวจคดิเงนิ เกบ็เงนิและปดสทิธิ์การตรวจ

รกัษา เจาหนาที่เหลานี้ตองสวมหมวก surgical mask และ 

face shield ตลอดเวลาของการทาํงานและมฉีากอะครลิกิ

หรอืกระจกกั้นแยกผูปฏบิตังิานกบัผูรบับรกิาร                  

 นักเทคนิคการแพทย เปนบคุคลที่เสี่ยงภยัจาก

การทํางานมากคนหนึ่ง เพราะตองตรวจสารคัดหลั่งจาก

โพรงจมกูและในชองปากของผูปวยหรอืผูปวย PUI ตองใสชดุ

ปองกันที่รัดกุมและปลอดภัยโดยตองใชชุดคลุม (coverall) 

ทั้งตวั สวมหนากาก N95 หนากากปกคลมุใบหนา สวมถงุมอื

และถงุคลมุเทา การทาํงานจะตองทาํการตรวจสิ่งสงตรวจ

ภายในตู BSC II สวนนกัเทคนคิการแพทยผูทาํการตรวจเลอืด

หรอืปสสาวะของผูปวยโรค COVID-19 สามารถแตงกายดวย

เสื้อกาวนสเีหลอืง (disposable isolation grown) surgical mask 

face shield และทาํการตรวจสิ่งสงตรวจภายในตูปลอดเชื้อ

BSC II ไมตองสวม coverall และหนากาก N95 เพราะพบเชื้อ

นอยหรอืไมพบเลยในเลอืดหรอืปสสาวะของผูปวย
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ลําดับรายละเอียดของการดําเนินการเพื่อการตรวจ RT PCR ของเชื้อ SARS-CoV-2
 เวลาคือสิ่งสําคัญในการดําเนินงานโดยเฉพาะในชวงแรกของการระบาดและมีการแยงทรัพยากรกันทั่วโลก

กองพยาธวิทิยาขอบนัทกึเหตกุารณสาํคญัดงัตอไปนี้

 วันที่ รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ

 20 ม.ีค. 63 บรษิทันาํเสนอการตรวจวนิจิฉยั COVID-19 ตกลงใจและสั่งจองนํ้ายา โรงพยาบาลรามาธบิดมีกีาร 

  กองพยาธวิทิยา พจิารณาเลอืกการตรวจ ชดุตรวจ PCR ขาดแคลนชดุนํ้ายา งดรบั

  ดวยวธิ ีPCR. 3 บรษิทั  ตรวจจากโรงพยาบาลอื่น

 23 ม.ีค. 63 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลาจดัประชมุ เตรยีมขอมูล BSC II

  เตรยีมการการเปดบรกิารการตรวจ

  COVID-19

 27 ม.ีค. 63 ตดิตั้งตูปลอดเชื้อ BSC class II จาํนวน หองอนูพนัธศุาสตร 1 เครื่อง ไดรบัการสนบัสนนุจาก

  2 เครื่อง ศูนยรบั Lab 1 เครื่อง บรษิทั AIS 540,000 บาท

 29 ม.ีค. 63 สอบเทยีบเครื่องมอื  เงนิรายรบั

 31 ม.ีค. 63 จดัหาเครื่องกาํจดัขยะ autoclave  งบมูลนธิโิรงพยาบาล

    พระมงกฎุเกลา 250,000 บาท

 2 เม.ย. 63 ดาํเนนิการการขอรบัสนบัสนนุชดุตรวจ ขอยมืเครื่องสกดั จาก ไดรบัอนมุตัชิดุตรวจ

  COVID-19 ของ Siam Bioscience และ สถาบนัพยาธวิทิยา จดัหา 1000 ชดุในเวลาตอมา

  กรมวทิยาศาสตรการแพทย เครื่องสกดัเพิ่ม1 เครื่อง

   อนมุตัจิดัหาตูปลอดเชื้อ

   BSC class II เพิ่ม 1 เครื่อง

  - ดาํเนนิการทดสอบผลจากตวัอยางของ  ไดรบัการรบัรองผลเรยีบรอย

  กรมวทิยาศาสตรการแพทยเพื่อขอรบัรอง

  มาตรฐานการตรวจ COVID-19 

 7 เม.ย. 63 อนมุตัจิดัหา Portable Negative  คณะกรรมการกจิการ

  Pressure Room  กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน 

    และกจิการโทรคมนาคมแหง

    ชาตบิรจิาค 3,200,000บาท 

    สถานการณสงบกอนการ

    ดาํเนนิการจดัซื้อจงึระงบั

 8 เม.ย. 63 ปรบัปรงุหองปฏบิตักิาร COVID-19 ปดระบบ central air ตดิตั้ง ปรบัปรงุหองโดยบรษิทั

   isolate air เครื่องฟอกอากาศ MP group สวนวงจรปด

   กั้นทาํประตู 2 ชั้น ตดิระบบ  โดยงบมูลนธิเิพื่อกองพยาธ ิ

   วงวงจรปด วทิยา

 9 เม.ย.63  ซอมเครื่อง PCR จดัหอง งบมูลนธิโิรงพยาบาล

   เตรยีมอปุกรณจดัทาํแผน พระมงกฎุเกลา 50,000 บาท

   การดาํเนนิงาน
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 วันที่ รายการ การดําเนินการ หมายเหตุ
 10 เม.ย. 63 เปดใหบรกิารตรวจ Lab COVID-19 เวลาทาํการตรวจ การใส

   ขอมูลขาเขาและการรายงาน

   ผลการจดัการขยะ COVID-19

   การเบกิอปุกรณปองกนัสวน

   บคุคล (personal protective

   equipment, PPE)

  การเบกิคาเสี่ยงภยัโควดิสาํหรบัเจาหนาที่ ตั้งแตรบัตรวจเดอืน มกราคม

   พ.ศ. 2563 ถงึวนัที่ 31

   มนีาคม พ.ศ. 2563 เบกิงบ

   มูลนธิฯิหลงัจากนั้นตั้งเบกิ

   จากกระทรวงสาธารณสขุ

 17 เม.ย.63 ดาํเนนิการสงตรวจเทยีบผลกบักรม สงสิ่งสงตรวจที่รายงานผล รบัรายงานผลวนัที่ 20

  วทิยาศาสตรการแพทยเพื่อยนืยนัความ บวก 5 ราย และผลลบ 5 ราย เมษายน พ.ศ. 2563

  ถูกตอง เพื่อตรวจเชค็ความถูกตอง

 23 เม.ย.63 รบันํ้ายาตรวจ RT PCR จากกรมวทิยาศาสตร ดาํเนนิการสง Lot แรก ขอสนบัสนนุวนัที่ 26 เมษายน

  การแพทยจาํนวน 1000 ชดุ จาํนวน 200 ชดุ พ.ศ. 2563

 ใชเงนิทีไ่หนมาดําเนนิการ ชวงแรกของการระบาด

ยังใชเงินไมมาก จนกระทั่งเกิดการระบาดจากผูเขาชมใน

สนามมวยทําใหมียอดผูปวยสูงขึ้นทุกวัน ทุกองคกรทั้ง

เอกชนและรัฐบาลไดดําเนินการชวยเหลือกันอยางเต็มที่

ทาํใหหนทางในการดาํเนนิการในชวงนี้สามารถดาํเนนิการ

ทุกอยางไดอยางรวดเร็วมีผูอยากใหความชวยเหลือจนเรา

ตองพยายามคดิที่จะพฒันาหนวยของเราใหมปีระสทิธภิาพ

เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะรองรับการตรวจที่กําลังจะมากขึ้นไดทัน

สถานการณแตชวงนั้นปญหากลบัอยูที่การหาเครื่องมอืนาํ

เขามาไมทนัเหตกุารณ ตองมกีารสั่งจองลวงหนา

 งบประมาณประจําป หากเกิดเหตุการณที่ไมมี

การวางแผนลวงหนามากอนแบบนี้ ไมสามารถนําเงิน

งบประมาณมาใชไดทันเพราะทุกงบมีกําหนดวิธีการใชที่

ชัดเจน ถึงแมวาจะใชไดกระบวนการในการใชเงินนี้ก็ดูจะ

ยุงยากมากเพราะระเบียบการใชมีขั้นตอนเพื่อปองกันการ

ทจุรติในการใชเงนินี้เปนอยางมาก แตในภาครฐัและผูปฏบิตัิ

การหลายสวนไดรวมมือกันชวยใหทุกขั้นตอนรวดเร็วขึ้น

เชนการจัดทําคุณสมบัติเฉพาะของนํ้ายาชุดเก็บตรวจสาร

คดัหลั่ง เครื่องมอืหรอือปุกรณทางการแพทย

 เงินรายรับสถานพยาบาล ไดนาํมาใชในการจดั

เปนคาเวรคาตอบแทนเจาหนาที่เมื่อตองจดัภารกจิเพิ่มเตมิอกี

จาํนวนมาก เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานนอกเวลา

สวนเงนิเพิ่มพเิศษหรอืคาเสี่ยงภยัตองมาจากเงนิสวนอื่นๆ

 เงนิมลูนิธโิรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา นบัเปน

เงินที่ชวยในการแกปญหาของทุกหนวยงานที่จําเปนตอง

ดาํเนนิการเรงดวนชวยในการแกปญหาไดทนัทวงท ีการหา

เครื่องมอืที่ตองใชแตไมไดเตรยีมการทาํแผน ไมตองมกีาร

จดัทาํคณุสมบตัเิฉพาะไวกอน เพยีงแคกรรมการของมลูนธิิ

รวมกนัพจิารณาเหน็ชอบกส็ามารถจดัหาเครื่องมอืแพทยที่

จาํเปนมาใชไดทนัเหตกุารณ

 เงนิบรจิาคเพือ่วตัถุประสงคเฉพาะ มผีูมจีติศรทัธา

ที่จะใหความชวยเหลอืซึ่งบางคนกบ็รจิาคเปนสิ่งของ เปนเงนิ

เปนอาหารหรอืแมกระทั่งการออกแรงกายและเสยีสละเวลา

สวนตวัมาชวยในลกัษณะของจติอาสา แตการที่ตองสูกบั

เชื้อโรครายจงึมคีวามจาํเปนตองเปนผูที่อยูในวงการแพทย

เปนสวนใหญหลายๆ องคกรที่ยื่นมือเขามาชวยงาน เชน 

การออกมาจดัระเบยีบ การควบคมุการกระทาํผดิ การปรบัปรงุ

สถานที่และสิ่งแวดลอม นบัเปนภาพที่นาประทบัใจยิ่งนกั 

ประวัติศาสตรไทยตองจารึกไวถึงความสามัคคี ความรัก

และความเอาใจใสตอคนในชาติ

 การตรวจวินิจฉัยโรค COVID-19 ทางหอง

ปฏบิตักิาร กองพยาธวิทิยา ไดเปดใหบรกิารตั้งแตวนัที่ 10

เมษายน พ.ศ. 2563 โดยใชเทคนคิการตรวจหาสารพนัธกุรรม

(RNA) ของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ดวยเทคนคิ RT PCR ซ่ึงเปน

เทคนคิการตรวจมาตรฐานและใหผลแมนยาํทีส่ดุ สิ่งที่

ใชในการสงตรวจไดแก สารคดัหลั่งจากเยื่อบโุพรงจมกู เยื่อบุ
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ภายในชองปาก โดยการทาํ swab แลวนาํใสใน Virus Transport

Media (VTM) แชใสกระตกินํ้าแขง็สงมาตรวจที่หองอณพูนัธุ

ศาสตรหรือเก็บเสมหะที่ไดจากการ suction จากทอชวย

หายใจ (endotracheal tube) กระบวนการในการทาํ PCR ม ี

3 ขั้นตอนดวยกนัคอื

 ขั้นตอนที่ 1 การสกดั RNA ดวยเครื่องอตัโนมตัิ

สามารถสกดัไดครั้งละ 12 ตวัอยาง ใชเวลาประมาณ 30 นาที

มจีาํนวน 2 เครื่องจงึดาํเนนิการไดรอบละ 24 ตวัอยาง

 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการเตรยีมนํ้ายาชดุสาํหรบั

การตรวจ PCR ใชเวลาประมาณ 30 นาที

 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจ PCR ซึ่งเครื่องตรวจ

ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา สามารถตรวจไดครั้งละ

96 ตวัอยาง ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ดงันั้นในกระบวนการ

ของการสงตรวจในแตละรอบจึงใชเวลารอบละประมาณ 

4-5 ชั่วโมง 

 อณพูนัธศุาสตร กองพยาธวิทิยาทาํการตรวจวนัละ

3 รอบในแตละรอบสามารถทาํไดตั้งแต 1-92 สิ่งสงตรวจ 

เพื่อใหไดการรายงานผลที่รวดเรว็ที่สดุ สวนการรายงานผล

แพทยผูสงตรวจจะสามารถเปดดผูลไดจากระบบคอมพวิเตอร

เครือขายของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาโดยผานระบบ

การควบคุมความปลอดภัยระดับขอมูลรายงานผลลับ

คาใชจายในการตรวจตามระเบยีบของกระทรวงสาธารณสขุ

ที่อนญุาตใหเรยีกเกบ็ไดราคา 3,000 บาท ตอการทดสอบ 

นํ้ายาที่ใชในการตรวจนําเขาจากประเทศเกาหลีใตและได

รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

จึงทําใหการรายงานผลของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

เปนที่นาเชื่อถอืได
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งานประชาสัมพันธและกิจการพิเศษ
อดิสรณ  ลําเพาพงศ

 ศูนยบริหารงานประชาสัมพันธและกิจการพิเศษ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ไดดําเนินงานโดยมีภารกิจที่ได

รบัมอบหมายไดแก

 1. ดานสื่อสารองคกรสาํหรบับคุลากรในโรงพยาบาล

พระมงกฎุเกลา 

 2. ดานประชาสัมพันธใหกับผู มารับบริการที่

โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา 

 3. ดานประสานงานกับสื่อมวลชนและเครือขาย

ในกองทพับก

 4. ดานบรหิารจดัการสถานที่ระบบการใหบรกิาร

บนัทกึภาพและวดิทีศันของกจิกรรมตางๆ

ดานสื่อสารองคกร
 ศนูยบรหิารงานประชาสมัพนัธฯ ไดจดัทาํรายงาน

สถานการณและสื่อตางๆ เพื่อสื่อสารใหกับบุคลากรใน

โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลาไดรบัทราบ (รูปที่ 1) ในแนวทาง

การปฏบิตัขิองโรงพยาบาล (รูปที่ 2) โดยใชแผนพบั โปสเตอร

สื่อสงัคมออนไลน และจอทวีปีระกาศ (signage) ในโรงพยาบาล

รวมถงึการนาํเสนอการสงผานกาํลงัใจจากประชาชนเพื่อให

เปนขวญักาํลงัใจใหบคุลากรในโรงพยาบาลทราบ (รปูที่ 3) 

รูปที่ 1 แสดงรายงานสถานการณการติดเชื้อโรค COVID-19 ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

รูปที่ 2 แสดงคําแนะนําการปฏิบัติตัว และการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล
(personal protective equipment, PPE) ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

      94        Continue Fighting to Stop COVID-19 



งานดานประชาสัมพันธใหกับผูมารับบริการที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาและประชาชนทั่วไป
 ศนูยบรหิารงานประชาสมัพนัธฯ ไดจดัทาํการประชาสมัพนัธ ใหกบัผูมารบับรกิารที่โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา

และประชาชนไดทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อมารับการรักษาในโรงพยาบาล ตลอดจนการปฏิบัติตนในชวงที่มีการ

ระบาดของโรค (รูปที่ 4)

รูปที่ 3 แสดงกระดานที่ไดนําไปรษณียบัตรจากประชาชนมาจัดตั้งบริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเปนกําลังใจใหบุคลากร

รูปที่ 4 สื่อเพื่อประชาสัมพันธใหกับผูมารับบริการที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

การประสานงานกับสื่อมวลชนและเครือขายในกองทัพบก
 ในชวงที่มีการระบาดของโรค COVID-19 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาไดรับการประสานงานจากสื่อมวลชนใน

การประชาสมัพนัธ เชน การรบัพระราชทานอปุกรณทางการแพทย ระบบการใหบรกิารของโรงพยาบาล การสงยาทาง

ไปรษณีย การสรางหอผูปวยความดันลบและการปรับปรุงหองผาตัด-หองบําบัดวิกฤต (รูปที่ 5) โดยศูนยบริหารงาน

ประชาสัมพันธฯ ไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ใหขอมูลอันเปนประโยชนตอผูมารับ

บรกิารและประชาชนทั่วไป 
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 การบรหิารจดัการสถานที ่ระบบการใหบริการ การบนัทึกภาพและวดิทิศันของกจิกรรมตางๆ ไดมกีาร

จดัสถานที่ การบนัทกึภาพและการถายวดิทิศัน การปรบัเปลี่ยนระบบบรกิารในชวงดงักลาวตามที่คณะทาํงานและหนวยงาน

ตางๆ ของโรงพยาบาลมอบหมายเชน การทาํสญัลกัษณตางๆ ใหเขาใจงาย เหน็แลวปฏบิตัไิดถูกตอง

รูปที่ 5 ตัวอยางที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ประชาสัมพันธเรื่องตางๆ ผานสื่อมวลชน ในชวงการระบาดของโรค COVID-19

 จะเหน็ไดวาภารกจิในดานงานประชาสมัพนัธและ

กจิการพเิศษ เปนงานที่ตองประสานกบัหนวยงานตางๆ ที่

เกี่ยวของในโรงพยาบาลเพื่อกระจายขาวสารใหบคุลากรใน

โรงพยาบาลไดทราบ ผานระบบสารสนเทศ สงัคมออนไลน  

เพื่อใหการปฏิบัติตัวของเจาหนาที่เปนไปอยางถูกตอง

สอดคลองกับสถานการณและนโยบายของผูบังคับบัญชา 

นอกเหนือจากการสงเอกสารในชองทางปกติทางธุรการ 

(e-office) งานประชาสมัพนัธครอบคลมุถงึการผลติสื่อตางๆ 

รูปที่ 6 การปรับปรุงสถานที่ และการใชสัญลักษณใหบุคลากรและผูรับบริการเขาใจปฏิบัติไดถูกตอง

และประสานงานกบัสื่อมวลชนเพื่อประชาสมัพนัธใหความรู

กับประชาชนที่มารับบริการ การปฏิบัติตัวของผูที่ตอง

สงัเกตอาการที่บานในระยะเวลา 14 วนั โดยใชองคความรู

จากหนวยปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

และหนวยงานตางๆ ในโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา รวมทั้ง

การปรับปรุงและจัดเตรียมสถานที่เพื่อใหการดูแลรักษา

ผูปวยมคีวามเหมาะสม และเปนไปตามเกณฑที่กรมแพทย

ทหารบก และกระทรวงสาธารณสขุกาํหนด
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ระบบการสื่อสารกับผูปวยในที่รับการรักษาในโรงพยาบาล
 เนื่องจากโรงพยาบาลตองมีการปรับปรุงหอผูปวยเดิม เพื่อรองรับผูปวยสงสัยติดเชื้อที่เขาเกณฑสอบสวนโรค 

(patient under investigation, PUI) และผูปวยที่ตดิเชื้อ ทั้งในสวนของหองรวมและหองแยก บคุลากรทางการแพทย กจ็าํเปน

ตองลดการเขาไปสมัผสัผูปวยโดยไมจาํเปน แตยงัตองสามารถเฝาระวงัและสื่อสารกบัผูปวยได ศนูยสารสนเทศ โรงพยาบาล

พระมงกฎุเกลา จงึมกีารตดิตั้งระบบตางๆ เพิ่มเตมิเพื่อสนบัสนนุการดูแลผูปวย เชน

ระบบงานสารสนเทศในชวงการระบาด
ของโรค COVID-19 กศม ภังคานนท

 • ระบบกลองวงจรปดแบบไรสาย (wireless IP camera)

สาํหรบัพยาบาลไดเฝาระวงัผูปวยไดตลอดเวลา การที่จะได

ภาพที่มคีวามตอเนื่อง ไมกระตกุหรอืดบัไปเฉยๆ ตองคาํนงึ

ถงึความละเอยีดภาพของกลอง (FHD อยางนอย 30 fps) 

สญัญาณ WiFi การควบคมุกลองจาํนวนหลายตวัโดยกลอง 

DVR หรอื คอมพวิเตอรที่มปีระสทิธภิาพเหมาะสม มมุที่ตดิตั้ง

ความสามารถในการกลบัภาพซาย-ขวา (mirroring) กรณตีอง

การดตูวัเลขจากเครื่อง monitor ตางๆ ตลอดจนการใช speaker

และหูฟง ในการสื่อสารกับผูปวยผานกลอง ตองทดสอบ

ไมใหมีเสียงสะทอน ระบบนี้เปนระบบที่ติดตั้งไดเองและ

ราคาไมสูง

 • ระบบสื่อสารแบบโตตอบ 2 ทาง เชน การใช 

Line application แบบกลุม สาํหรบัผูปวยที่มอีาการไมหนกั

ใชในการสื่อสารระหวางเจาหนาที่กับผูปวย และ ระบบ 

intercom ในหอผูปวยวกิฤต ระหวางเจาหนาที่ภายในและ

ภายนอกหองผูปวย สําหรับสื่อสารความตองการอุปกรณ

ที่ตองใชเพิ่มเตมิ ขณะดูแลผูปวยภายในหอง

 • ระบบสื่อสารทางไกล “กระจก” เปนระบบที่ไดรบั

การสนบัสนนุจากกองทนุชยัพฒันาสูโควดิ19 เปนอปุกรณ 

tablet และ application เพื่อการสื่อสารระหวางผูปวยกบัเจาหนาที่

แบบ 1:1  

ระบบรายงานสถิติผูปวย
 เปนระบบที่สนับสนุนหนวยปองกันและควบคุม

โรคตดิเชื้อฯ ที่ตองรวบรวมขอมลูจากฝายที่เกี่ยวของตางๆ 

และนาํเสนอเปนรายวนัเพื่อใหเหน็ภาพรวม ซึ่งโรงพยาบาล

ใช Google sheet สาํหรบัการบนัทกึและ Google Studio ในการ

รายงานเปน dashboard ผาน website ดงัรูปที่ 1

ระบบ PMK COVID Information และ knowledge
management (KM)
 การรับมือกับโรค COVID-19 ถูกขับเคลื่อนทั้ง

โรงพยาบาลจากหลายๆ หนวยงานพรอมๆ กนั ทาํใหเกดิ

ขอมูลแบบปฎบิตั ิและความรูตางๆ เกดิขึ้นสะสมมาตั้งแต

วนัแรก ศนูยบรหิารงานประชาสมัพนัธและศนูยคอมพวิเตอร

โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา จงึจดัทาํ Website ดวย Google site

เพื่อรองรบัการ update ขอมูลจากหนวยงานตางๆ (รูปที่ 2)

รูปที่ 1 ตัวอยาง dashboard จาก Google studio

รูปที่ 2 ตัวอยาง knowledge management (KM) website
โดย Google site
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งานดานขยะและสิ่งแวดลอม
ไพจิตต เพิ่มพูล

การจัดการขยะ
 1. เมื่อหอผูปวย/หนวยงาน มกีารรบัผูปวยสงสยั/
ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 หรือ
COVID-19 ตองแจงศนูยบรหิารงานสิ่งแวดลอมฯ เพื่อจดัเตรยีม
ถังรวบรวมขยะและประสานงานการขนยายและเก็บขยะ
มูลฝอยของผูปวยกบับรษิทั กรงุเทพธนาคม จาํกดั
 2. เจาหนาที่เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยติดเชื้อ
จากภายในหองผูปวยโดยผูกปดปากถุงใหแนนดวยเชือก 
แลวใชแผนชบุนํ้ายาทาํลายเชื้อหรอืใช 70% alcohol/นํ้ายา 
0.5% โซเดยีมไฮโปคลอไรด สเปรยใสผาแลวเชด็ดานนอก
ของถุงขยะใหทั่ว นําไปเก็บรวบรวมในถังขยะขนาดใหญ
เพื่อรอนาํสง บรษิทักรงุเทพธนาคม จาํกดั ซึ่งจะมารบัขยะ
ตดิเชื้อจากผูปวยโรค COVID-19  ทกุวนัที่บรเิวณใตอาคาร
สมเดจ็ยา 90 ชั้น 6 (สย.90/6) โดยจะโทรศพัทประสานกบั
หอผูปวยโดยตรงเมื่อมาถงึ เจาหนาที่เขน็ถงัขยะตดิเชื้อลง
ไปโดยใชลฟิทตวัดานหลงั เมื่อรบัขยะไปแลวบรษิทัฯ จะทาํ
การฉีดพนถังขยะใหดวยนํ้ายาทําลายเชื้อกอนนําไปเก็บที่
หอผูปวย (หลกีเลี่ยงไมใหพนตวัเจาหนาที่) หากมขียะตดิเชื้อ
ที่เกดิจากผูปวยโรค COVID-19 ที่หนวยงานอื่นๆ เชน หองแลป
หองคลอด ทางบรษิทั กรงุเทพธนาคม จาํกดั กจ็ะโทรประสาน
เพื่อนดัใหมาสงขยะในพื้นที่ที่กาํหนด

การทําความสะอาดและทําลายเชื้ออุปกรณ/
สิ่งแวดลอม
 1. หองที่ผูปวยโรค COVID – 19 นอนรกัษาอยูให
ทาํความสะอาดหองอยางนอยวนัละ 1ครั้ง หรอืทาํทกุครั้ง
เมื่อปนเปอนสกปรกโดยเฉพาะบรเิวณใกลผูปวย อปุกรณที่
ผูปวยจบับอย ๆ  (high touch area) รวมทั้งในหองนํ้า ใหเชด็
ทาํความสะอาดดวยนํ้ายาทาํลายเชื้อ ไดแก 70 % alcohol 
หรอื 0.5% โซเดยีมไฮโปคลอไรด

 2. หากมีเลือดหรือสารคัดหลั่งเปอนจํานวนมาก 
ใหเชด็ออกใหมากที่สดุดวยกระดาษทชิชูแลวใชนํ้ายา 0.5% 
โซเดยีมไฮโปคลอไรดราดทิ้งไว15 นาท ีแลวจงึเชด็ถดูวยนํ้า
ผสมผงซกัฟอกทาํความสะอาดตามปกต ิ
 3. การทําความสะอาดหองเมื่อจําหนายผูปวย
ไปแลว ในกรณขีองหองแยกผูปวยตดิเชื้อทางอากาศ (airborne
infection isolation room, AIIR) ซึ่งมกีารถายเทอากาศมากกวา
หรอืเทากบั 12 รอบของอตัราการหมนุเวยีนอากาศ (air change
per hour, ACH) และใชตวักรองชนดิ HEPA Filter ใหเริ่มทาํ
ความสะอาดหลงัการจาํหนายผูปวยไปแลว 35 นาท ีโดยขณะ
ที่ทําความสะอาดยังคงเปดระบบการทํางานของหองไว
ตลอดเวลาและเปดระบบในหองหลังการทําความสะอาด
เสรจ็ตอไปอกี 35 นาท ีจงึจะรบัผูปวยรายตอไปได
 4. เครื่องมอือปุกรณตางๆ เชน ปรอทวดัไข เครื่องวดั
ความดัน เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว หลอดบรรจุสิ่งสง
ตรวจและถงุซปิลอ็ค กลองสงสิ่งสงตรวจ เปนตน ใหทาํลาย
เชื้อโดยการเช็ดดวยแผนเช็ดชุบนํ้ายาทําลายเชื้อสําเร็จรูป
หรอื 70 % alcohol

อปุกรณปองกันสวนบุคคล (personal protective
equipment, PPE) ที่เจาหนาที่ตองใสในการทํา
ความสะอาด/เก็บขยะมูลฝอยในหองของผูปวย
โรค COVID-19  
 1. เสื้อกาวนกนันํ้าแขนยาว (isolation gown)  
 2. หนากากอนามยั (surgical mask) 
 3. หมวก 
 4. แวนปองกนัตา/กระจงัปองกนัใบหนา (goggle/
face shield)         
 5. ถงุมอืยางยาวหนา   
 6. รองเทาบูท (กรณมีสีิ่งคดัหลั่งปนเปอนพื้นเปน
จาํนวนมาก ใหใส legs cover กอนใสรองเทาบูท)

รูป อุปกรณปองกันสวนบุคคล (personal pro-
tective equipment, PPE) ที่เจาหนาที่ตองใสใน
กจิกรรมการทาํความสะอาด ซกัผาและเกบ็ขยะผูปวย
COVID-19
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แนวทางการจัดการศพที่สงสัย/ยืนยันโรค COVID-19
สําหรับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

เสาวภาพ กสินันท

 หากมีการเสียชีวิตของผูปวยสงสัย/ยืนยันโรค COVID-19 การจัดการศพควรไดรับการตกแตงศพ ดูแลภายใต

หลักการการปองกันการแพรกระจายเชื้อที่ถูกตอง และสมศักดิ์ศรี โดยพยาบาลและเจาหนาที่ในหนวยงาน  มีหนาที่

รายงานแพทยเจาของไขและพยาบาลปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อเมื่อมีผูปวยเสียชีวิต โทรศัพทแจงเจาหนาที่ของ

สถาบันพยาธิวิทยา เพื่อเตรียมการจัดการเก็บศพ ดูแลจัดแตงศพตามแนวทางปฏิบัติ ประสานงานกับญาติเรื่องการ

มรณกรรมและขั้นตอนตางๆ ชวยตดิตอหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน เขต/ วดั เปนตน ดูแลการเคลื่อนยายศพไปยงั

สถาบนัพยาธ ิและใหคาํแนะนาํญาตผิูเสยีชวีติเกี่ยวกบัการนาํศพไปประกอบพธิทีางศาสนา ดูแลความเรยีบรอยในการ

จดัการศพ และแนะนาํญาตวิาไมควรฉดีนํ้ายารกัษาศพ

ขั้นตอนการจัดการศพที่สงสัย/
ยืนยันโรค COVID-19
 การเตรียมบุคลากร (ทีมการจัดการศพติดเชื้อ)
 1. เจาหนาที่เกบ็ศพจาํนวน 4 คน ทาํหนาที่ยกศพ

และบรรจศุพใสถงุที่หอผูปวย

 2. เจาหนาที่ฆาเชื้อ (sprayer man) จาํนวน 1 คน

ทาํหนาที่เชด็นํ้ายาฆาเชื้อภายนอกถงุบรรจศุพและรถเขน็ศพ

และกดแอลกอฮอลลางมอืใหเจาหนาที่คนอื่น

 3. เจาหนาที่ควบคุมกระบวนการจํานวน 1 คน

ทาํหนาที่ตรวจสอบการใสอปุกรณปองกนัสวนบคุคล (personal

protective equipment, PPE) และควบคมุการปฏบิตังิาน

 การเตรียมอุปกรณ
 1. PPE ประกอบดวย ชดุ cover all สาํหรบัผูทาํ

ความสะอาดศพ (เสื้อกาวนเหลอืง สาํหรบัพนกังานเคลื่อน

ยายศพ) หมวก แวนตาและ/หรอื face shield, N95 mask ถงุมอื

shoes cover

 2. สายเคเบลิคลองซปิ (zip tie) และปายชื่อผูเสยีชวีติ

 3. ถงุบรรจศุพ 3 ใบ เบกิจากสถาบนัพยาธวิทิยา

 4. นํ้ายาฆาเชื้อหรือแผนชุบนํ้ายาทําลายเชื้อ 

สาํหรบัเชด็ทาํความสะอาดถงุบรรจศุพ (V-wipe) 

 5. แอลกอฮอล 70% ทาํความสะอาดมอื

 6. ผากอซขนาดกลางสาํหรบัใชเชด็คราบเปอน 

 7. ถงุขยะตดิเชื้อ

 ขั้นตอนการเก็บศพที่สงสัย/ยืนยันโรค COVID-19
 1. เตรยีมถงุหอศพ 3 ถงุ โดยเปดกางถงุใสศพ 2 ถงุ

ไวบนรถเข็น โดยใสสลับซิปไวคนละดาน ถุงดานบนจะ

เปนถงุชั้นที่ 2 เขน็รถเขน็ศพมาในหองผูเสยีชวีติ และนาํถงุ

หอศพชั้นที่ 1 มวนปลายดานขางออกขางนอกเพื่อเตรยีม

สอดใสศพบนเตยีง

 2. ผูปฏิบัติงานอาบนํ้าและแตงตัวศพ นําผาปู

ที่นอนหอหุมศพ โดยไมถอดทอชวยหายใจ (หามนาํลมออก

จากทอชวยหายใจ), NG tube, oropharyngeal airway แตสามารถ

ถอดสายสวนปสสาวะและสายนํ้าเกลอืออกได ตรวจทาน

ชื่อผูเสยีชวีติกบัปายขอมอืใหตรงกนั โดยการผกูปายขอมอื

สีแดงแสดงชื่อหรือหมายเลขศพ พรอมทั้งแจงวาเปนโรค 

COVID-19

 3. แบงมมุกนัทาํหนาที่พลกิศพใสถงุชั้นที่ 1 บนเตยีง

โดยการพบัถงุหอศพมวนออกดานนอก สอดไปดานหลงัศพ

และคลี่ออก ใหผูที่อยูมมุถงุหอศพดานที่มซีปิ ทาํหนาที่รดูซปิ

(ระวังอยาใหมีอากาศในถุงใสศพมากเกินไป จะทําใหถุง

พองตวัและใสถงุศพชั้นอื่นลาํบาก อาจทาํใหถงุใสศพแตก

ไดในภายหลงั) และรบัผาที่ผสมนํ้ายาทาํลายเชื้อ เชด็ดาน

บนของถุงหอศพ และนําผาผสมนํ้ายาทําลายเชื้ออีกชิ้น

เชด็บรเิวณซปิ 
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 4. เขน็รถเขน็ศพมาใกลเตยีง และใชแผนรองหลงั

สอดลอดไวดานหลงัศพ เพื่อเลื่อนศพที่อยูในถงุหอศพชั้นที่ 1

มาที่รถเขน็ศพที่มถีงุหอศพวางไว เสรจ็แลวพยาบาล 2 คน

ที่อยูบรเิวณมมุซปิทาํการรดูซปิปด (พยาบาลอกี 2 คน ทาํการ

ถอดถงุมอืชั้นนอกออก 1 ชั้น) เสรจ็แลวพยาบาลอกี 2 คน

ที่เหลือทําการถอดถุงมือชั้นนอกออก ในขณะเดียวกัน 

sprayer man ทาํการสเปรยรอบถงุหอศพชั้นที่ 2 และบรเิวณ

ซปิใหทั่วถงึ

 5. พยาบาลที่ทาํหนาที่เกบ็ศพทั้ง 4 คน กลบัมา

อยูตาํแหนงเดมิของตนเองและทาํการรดูซปิถงุหอศพ (ระวงั

อยาใหมีลมคางในถุงศพ) ชั้นที่ 3 ที่มีปายชื่อผูเสียชีวิต

โดยขานชื่อใหตรงกบัตวัผูเสยีชวีติและปายขอมอือกีครั้ง

 6. ใชแผนชบุนํ้ายาทาํลายเชื้อเชด็ใหทั่วทั้งดานบน

ของถงุหอศพ บรเิวณรถเขน็ศพ ตั้งแตมอืจบัไปจนถงึลอรถ

 7. พยาบาล 2 คน ถอดถงุมอืชั้นที่ 2 ออก และดนั

รถเขน็ศพจากบรเิวณ decontamination area ไปที่ cold zone 

ที่ไมมกีารปนเปอน (หามผูปฏบิตังิานอื่นเขามาในพื้นที่ cold 

zone ยกเวนเจาหนาที่เกบ็ศพ)

 8. เจาหนาที่เก็บศพเข็นรถเข็นศพไปยังหอง

เกบ็ศพ โดยใสเสื้อกาวนกนันํ้าแขนยาว และถงุมอืยางหนา

แขนยาว ถาหอผูปวยไกลจากหองเกบ็ศพมาก พจิารณาใช

รถพยาบาลขนยายและทําความสะอาดหลังเสร็จภารกิจ 

(รูปที่ 1)

 9. ไมควรฉดีนํ้ายารกัษาศพ หลกีเลี่ยงการอาบนํ้าศพ

และไมควรเปดถุงบรรจุศพอีกครั้งหลังการเก็บศพ เพื่อ

ปองกนัการแพรกระจายเชื้อ

 10. ศพสามารถนํามาทําพิธีกรรมทางศาสนาให

ดําเนินการเหมือนศพปกติทั่วไป โดยหามเปดถุงเก็บศพ

โดยเดด็ขาด

 11. แนะนําการนําศพไปเผา/ฝงโดยเร็ว โดยการ

เผาศพตองระมัดระวังการติดเชื้ออยางเครงครัด หามเปด

ถงุหอศพอยางเดด็ขาด (อางองิ CDC Biohazard class 2) 

ควรจดัเจาหนาที่ควบคมุตลอดกระบวนการเผา/ฝง สถานที่

เผา/ฝงศพตองไดมาตรฐาน

 12. มูลฝอยทุกชนิดถือเปนขยะติดเชื้อ ใหกําจัด

ตามมาตรฐานขยะตดิเชื้อ

 13. การทาํความสะอาดหองของผูเสยีชวีติ หากมี

สารคดัหลั่งปนเปอน เชน เลอืด อจุาระ ปสสาวะ ใหเทนํ้ายา 

0.5% sodium hypochlorite เทจากดานนอกเขาหาดานใน

พื้นที่เปอน ทิ้งไว 15 นาทแีลวจงึใชผาวางซบัเกบ็ทิ้ง และใช

ผาชบุนํ้ายา 0.5% sodium hypochlorite เชด็บนพื้นที่เปอน

อกีครั้ง นาํผาทิ้งในถงัขยะตดิเชื้อ ถอดถงุมอืคูนอกทิ้งและ

เชด็ทาํความสะอาดดวยนํ้าผสมผงซกัฟอกและนํ้าตามปกติ

 การจัดเก็บศพเพื่อรอญาติ
 1. แนะนําใหจัดเก็บศพเพื่อรอใหญาตินําไป

ดําเนินการตามประเพณีที่หอผูปวย เพื่อลดการปนเปอน

ตามพื้นที่ที่มกีารเคลื่อนยายศพ

 2. หากจาํเปนจะตองนาํศพมาเพื่อพกัรอญาตริบั

ไปดาํเนนิการตามประเพณ ีที่แผนกชนัสูตรศพและนติเิวช

วทิยา กองพยาธวิทิยาสถาบนัพยาธวิทิยา ใหทาํการขจดั

การเปอน (decontamination) ถุงบรรจุศพและรถเข็นศพ

กอนการเคลื่อนยาย

 การจัดการอุปกรณที่ใชกับศพ
 1. อปุกรณที่ใชกบัศพและอปุกรณปองกนัรางกาย

ชนิดที่ใชครั้งเดียวถือเปนมูลฝอยติดเชื้อทั้งหมด เมื่อเสร็จ

สิ้นภารกิจตองทิ้งในถุงมูลฝอยติดเชื้อมัดปากถุงใหแนน 

(ปฏบิตัติามแนวทางการบรหิารจดัการมลูฝอยตดิเชื้อ) และ

ทิ้งในภาชนะรองรบั

 2. ผาทุกชนิดที่ใชกับศพ ใหทิ้งในถังผาติดเชื้อ

และปดปากถุงดวยพลาสติกใหรอบ และใหปฏิบัติตาม

แนวทางการจดัการผาตดิเชื้อ

รูปที่ 1 ภาพประกอบ
การขนยายศพไปยัง
สถาบันพยาธิวิทยา
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บทนํา
 COVID-19 เริ่มตนที่เมอืงอูฮั่น ประเทศจนีในวนัที่ 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศเปนทางการในวนัที่ 7 มกราคม 

พ.ศ. 2563 กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งศูนยปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อเตรียมรับมือตั้งแตวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563

เพื่อเตรียมรับมือนักทองเที่ยวจีนที่จะมาประเทศไทย และในที่สุดประเทศไทยเปนประเทศแรกที่ตรวจพบการติดเชื้อ

นอกประเทศจนีเมื่อวนัที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 กระทรวงสาธารณสขุประกาศยกระดบัศูนยปฏบิตักิารภาวะฉกุเฉนิ

เปนระดบั 3 ในวนัที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563  องคการอนามยัโลก (world health organization, WHO) ประกาศใหเปน

ภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสขุระหวางประเทศในวนัที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 และประกาศเปนโรคระบาดใหญทั่วโลกใน

วนัที่ 11 มนีาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งเปนเวลาไลเลี่ยกบัการพบผูตดิเชื้อจากสถานบนัเทงิยานทองหลอ และสนามมวยลมุพนิ ี

เปนเหตใุหประเทศไทยประกาศเลื่อนการดาํเนนิโรคจากระยะที่ 1 เปนระยะที่ 2

ถอดบทเรียนการตอบโตภาวะฉุกเฉินกรณี
โรคระบาด COVID-19 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา
ในดานการสงกําลังบํารุง ปยลาภ วสุวัต

 เมื่อมีการยกระดับการดําเนินโรคเปนระยะที่ 2 

เพื่อเปนการเตรียมความพรอมรับสถานการณการระบาด

รุนแรง ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาไดออก

คาํสั่งโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา (เฉพาะ) ที่ 244/63 ลง 

1 เม.ย. พ.ศ.2563 แตงตั้ง หัวหนาฝายสงกําลังบํารุงใน

สถานการณ COVID-19 (หน.ฝกบ.โควดิ) มผีลตั้งแตวนัที่ 23

มนีาคม พ.ศ. 2563 มหีนาทีใ่นการบรหิารจดัการอปุกรณ

(สป.) ใหเพียงพอกบักาํลงัพลในการปฏบิตัภิารกจิ และ

พิจารณาจัดสรรส่ิงอุปกรณใหแกกําลังพลในสวนที่

รองขอ รวมถึงการจัดหาส่ิงอุปกรณ (สป.) เพือ่ใหเพยีง

พอตอกําลังพลในการปฏิบัติภารกิจ

การดําเนินการ
 ในหวงแรกซึ่งมคีาํสั่งแตงตั้งเพยีง หน.ฝกบ.โควดิ

การปฏบิตักิระทาํเพยีงการประสานงานระหวางหนวยปฏบิตัิ

และกลไกการทาํงานตามปกต ิไดแก คลงัเวชภณัฑ หองยา

ในกองเภสัชกรรม หนวยโรคติดเชื้อ กองอายุรกรรม

ฝายพลาธกิาร โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา มลูนธิโิรงพยาบาล

พระมงกฎุเกลา และศนูยคณุภาพชวีติ แตตอมาปรมิาณงาน

เพิ่มขึ้นแบบกาวกระโดดอนัเนื่องมาจากการบรจิาค อปุกรณ

ตางๆ ทั้งสายแพทย และนอกสายแพทยจาํนวนมาก รวมทั้ง

มีการสูญเสียทรัพยากรที่ใชในการปองกันเชื้อโรคออกไป

จํานวนมากอยางรวดเร็ว ไมเพียงแตในโรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลา หากแตเปนในภาพรวมของทั้งประเทศ

โดยเฉพาะอยางยิ่งหนากาก N95 และชดุ cover all การปฏบิตัิ

จึงไมไดจํากัดอยูแคการจัดสรร แตตองดําเนินการจัดหา 

ซึ่งตองมกีารดาํเนนิการดานธรุการตามขอกาํหนด ระเบยีบ 

และกฎหมาย ดังนั้นดวยกําลังเพียง 1 นาย ไมสามารถ

ประสานการปฏิบัติไดครอบคลุมทั่วถึง จึงขออนุมัติ

ผูอาํนวยการโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา จดัตั้งฝายสงกาํลงั

บาํรงุในสถานการณโควดิ 19 โดยมโีครงสรางการจดัดงันี้

 หนวยเฉพาะกิจ ฝายสงกําลังบาํรงุในสถานการณ

COVID-19 (ฉก.ฝกบ.โควิด)

 • หน.ฉก.ฝกบ.โควดิ หวัหนาฝายสงกาํลงับาํรงุใน

  สถานการณ COVID-19

 • รอง หน.ฉก.ฝกบ.โควดิ ฝายเวชภณัฑ (หวัหนา

  คลงัเวชภณัฑ กองเภสชักรรม)

 • รอง หน.ฉก.ฝกบ.โควดิ ฝาย สป.1 (หวัหนาศนูย

  คณุภาพชวีติ)

 • รอง หน.ฉก.ฝกบ.โควดิ ฝายรบับรจิาค (หวัหนา

  มูลนธิโิรงพยาบาลพระมงกฏุเกลา)

 • รอง หน.ฉก.ฝกบ.โควดิ ฝายโรคตดิเชื้อ (พยาบาล

  หวัหนาสาํนกังานปองกนัและควบคมุโรคตดิเชื้อฯ)

 • กองบงัคบัการหนวยเฉพาะกจิ ฝายสงกาํลงับาํรงุ

  ในสถานการณ COVID-19 (บก.ฉก.ฝกบ.โควดิ)

  - หน.บก. อตัรา พ.ต. (ร.ท.เจษฎาฯ)

  - รอง หน.บก. อตัรา จ.(พเิศษ) (จ.ส.อ.บรรพตฯ)

  - เสมยีนสารสนเทศ

  - เสมยีนธรุการ

  - เสมยีนคลงั
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กลไกการดําเนินการ
 กลไกและวิธีดําเนินการอิงระเบียบ ขอบังคับ 

และกฎหมายตางๆ ทั้งทางราชการ และเอกชน (กฎหมาย

นติบิคุคล) เชน มลูนธิโิรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา ซึ่งมแีบบ

ธรรมเนยีม กฎ ระเบยีบ และวธิกีารปฏบิตัแิตกตางกนับาง

ในรายละเอียด หรือกลไกการดําเนินการในสถานการณ

ฉกุเฉนิแตกตางไปจากภาวะปกต ิบางครั้งจงึประสบปญหา

ความสับสน ความไมเขาใจระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 

การประสานชี้แจง พรอมทั้งชวยลดขั้นตอนในการดาํเนนิการ

จงึมคีวามสาํคญัมาก

 แนวทางการจัดการกลไกการดําเนินการภายใต

สถานการณฉกุเฉนิพเิศษ

 - กาํหนดนโยบายดานการงบประมาณใหชดัเจน

 - กาํหนดเสนทางหนงัสอืของหนวยเฉพาะกจิ

 - กําหนดนโยบายสงกําลัง รวมทั้งกําหนดระดับ

  การสะสม สิ่งอปุกรณตางๆใหชดัเจน

 - ประชมุชี้แจง/สั่งการหนวยที่เกี่ยวของทั้งหมดให

  รับทราบการจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจ โครงสราง 

  และกลไกการทํางาน เพื่อที่จะปฏิบัติเปนไปใน

  แนวทางเดยีวกนั

การดําเนินการตามกิจของการสงกําลัง
 1. ความตองการ

   ความตองการในสภาวะปกต ิหนวยใชจะเปน

ผูเสนอ หรือหนวยสงกําลังจะเตรียมสํารองไวตามอัตราที่

ไดรับอนุมัติและดําเนินการเพื่อใหมีความตอเนื่องของการ

สงกาํลงัไมใหขาดแคลนในสถานการณ โควดินี้ การเสนอ

ความตองการ สิ่งอปุกรณ 2-4 สายแพทยที่มคีวามจาํเปน

เรงดวน เชน อปุกรณปองกนัสวนบคุคล (personal protective

equipment, PPE) มอบให ฝกบ.โควิด เปนหนวยปฏิบัต ิ

โดย รองผูอาํนวยการ(1) เปนผูรบัผิดชอบ การเสนอความ

ตองการจงึมขีั้นตอนดงันี้

   ก. หนวยใชเสนอความตองการไปยงั ผูอาํนวยการ

โรงพยาบาล (รองผูอาํนวยการโรงพยาบาลทานที่ 1 รบัคาํสั่ง)

ผาน ฝกบ.โควดิ

        - ใชเงินมูลนิธิ หนังสือนําเรียน ประธาน

      มูลนธิโิรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา

        - ใช เงินทางราชการ หนังสือนําเรียน

      ผูอาํนวยการโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา

   ข. ฝกบ.โควดิ เสนอขอพจิารณานาํเรยีน ผาน 

แผนกพลาธกิารโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา

   ค. รอง ผอ.(1) พจิารณา หากอนมุตัใินหลกัการ

ใหดาํเนนิการตอในขอ 2 การจดัหา  

 2. การจัดหา และการบริหารจัดการสิ่งของ

บริจาค

   ก. รองผูอํานวยการ(1) อนุมัติหลักการให

จดัหาได

     - ใชเงนิมลูนธิโิรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา 

      แผนกพลาธิการทําหนังสือขอรับการ

      สนับสนุนถึงมูลนิธิ (รองผูอํานวยการ(1) 

      ลงนาม)

     - ใชเงินทางราชการ แผนกพลาธิการสง

      หนงัสอืตามสายงานที่เกี่ยวของดาํเนนิการ

      ตอตามระเบยีบขอบงัคบั หรอืประกาศคาํสั่ง

      อื่นที่ใหปฏิบัติหรือยกเวนการปฏิบัติ

      สาํหรบัสถานการณฉกุเฉนินั้นๆ

   ในหวงสถานการณโควดิจะมสีิ่งของบรจิาคเขา

มาซึ่งบางสวนจะตรงกบัความตองการ และบางสวนไมตรง

กบัความตองการซึ่งตองการบรหิารจดัการ นอกจากนี้ของ

บรจิาคท้ังหมดหากเปน สป. 2-4 สายแพทย ตองมกีาร

ตรวจสอบมาตรฐานกอนการแจกจาย

 3. การแจกจาย

   ก. ความตองการขั้นตน

     เปนความตองการขั้นตนตามขอมูลสถิติ

ของคลงัเวชภณัฑ หรอืกองเภสชักรรม 

   ข. ความตองการทดแทน

     เปนความตองการทดแทนของ สป.ที่ใช

หมดเปลืองไปในกรณีโควิด ไดขอมูลความสิ้นเปลืองจาก 

หนวยปองกนัและควบคมุโรคโรคตดิเชื้อ และคลงัเวชภณัฑ 

กองเภสัชกรรมนํากลับมาคํานวณใหไดผลการปฏิบัติใน

ขอ 3.ค.

   ค. ความตองการเพื่อรกัษาระดบัการสงกาํลงั

     เปนความตองการเพื่อใหม ีสป.คงคลงัอยู

ในระดบัที่ไมทาํใหขาดแคลน ทั้งนี้เปนไปตามนโยบายของ

ผูอาํนวยการโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลาที่จะกาํหนดระดบั

การสงกาํลงัวาใหอยูในระดบัใด ในกรณโีควิดนี ้สป.ทีค่าด

วาจะหาไดยากหรอืขาดแคลนไดงายในอนาคต ใหระดบั

ปฏิบัติการ 60 วันสงกําลัง และระดับปลอดภัย 90 วัน

สงกําลัง
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   ง. ความตองการตามโครงการ (ภารกจิเฉพาะกจิ

ในสถานการณฉกุเฉนิ)

     เปนความตองการที่ หนวยขึ้นตรงมคีวาม

จาํเปนตองการใชเรงดวนเปนการเฉพาะกจิ จะแจกจายให

หนวยรองขอเมื่อไดรบั สป.มาแลว

 4. การจําหนาย

   ตัดยอดออกจากบัญชีคลังเวชภัณฑหรือคลัง

อื่นๆ ที่รบัฝาก สป.ไปสูความรบัผดิชอบของหนวยรองขอ 

สวนการจาํหนาย สป.สิ้นสภาพ เปนความรบัผดิชอบของ

หนวยรองขอที่ไดรบั สป.ไปแลว

การควบคุม
 การควบคุมเปนสิ่งสําคัญยิ่งของการสงกําลังที่

จะบรรลุภารกิจสนับสนุน สป.ตางๆ แกหนวยปฏิบัติมิให

ขาดแคลน มคีวามตอเนื่อง ไมลนคลงั ไมเสยีหายจากการ

เก็บรักษา หรือเก็บรักษาไมถูกตองมีการแจกจายใหเกิด

ประโยชนสูงสดุ ดงันั้นตองจดัหนวยสงกาํลงับาํรงุเฉพาะกจิ

ใหมขีดีความสามารถในการประสานงาน กระจายงานใหกบั

สวนที่เกี่ยวของ การดําเนินกรรมวิธีขอมูลและเก็บรักษา 

สป.ไดในระดับหนึ่ง สําหรับสถานการณโควิดที่เกิดขึ้นกับ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาไดมีการจัดตั้งฝายสงกําลัง

บาํรงุในสถานการณ COVID-19 ขึ้นตามโครงสรางขางตน 

หากในอนาคตมีสถานการณฉุกเฉินทางสาธารณสุขใน

ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก เห็นควรออกแบบการจัดกลุมงานสง

กาํลงัเฉพาะกจิเปนสองกลุม ไดแก กลุมงานธรุการ และกลุม

งานปฏบิตักิาร โดยม ีหน.ฝกบ.เฉพาะกจิ เปนผูรบัผดิชอบ

รายละเอยีดตามผนวก ก.และดาํเนนิกรรมวธิตีามแนวทาง

ในผงัวงรอบสงกาํลงั (รปูที่ 1)(ตามคาํแนะนาํจากคูมอื นกัสง

กาํลงั ทบ. มอือาชพี กจบ.58)

โครงสรางการจัด ฝายสงกําลังบํารุงเฉพาะกิจ
 หน.ฝกบ.เฉพาะกิจมีหนาที่ในการบริหารจัดการ 

สป.ใหเพียงพอกับกําลังพลในการปฏิบัติภารกิจ และ

พจิารณาจดัสรร สป. ใหแกกาํลงัพลในสวนที่รองขอ รวมถงึ

การจัดหา สป.เพื่อใหเพียงพอตอกําลังพลในการปฏิบัติ

ภารกจิและเสนอคาํแนะนาํในการออกมาตรการตางๆ เพื่อ

ควบคมุ สป. เปนการเฝาระวงัใหแกผูบงัคบับญัชา

งานธุรการ
 หน.บก.ฝกบ.เฉพาะกิจ

 มหีนาที่บงัคบับญัชา บก.ฝกบ.เฉพาะกจิ ประสาน

การปฏบิตัทิี่เกี่ยวของในการเสนอความตองการ จดัหา แจกจาย

และจําหนาย ตลอดจนการปฏิบัติในการรับสิ่งของ

พระราชทาน ติดตามเฝาระวังรักษาระดับ สป.ใหเปนไป

ตามนโยบายการสงกาํลงัเฉพาะกจิ

 รอง หน.บก.ฝกบ.เฉพาะกิจ

 มหีนาที่ดาํเนนิการเสนอความตองการ จดัหา แจกจาย

จาํหนาย และจดัทาํรายงานผลการปฏบิตัิ

 เสมียนธุรการ ฝกบ.เฉพาะกิจ

 มหีนาที่ทาํงานธรุการทั้งปวงใน บก.ฝกบ.เฉพาะกจิ

 เสมียนสารสนเทศ ฝกบ.เฉพาะกิจ

 มีหนาที่สรุปยอดใช สถิติ คํานวณอัตราความ

สิ้นเปลอืง สป. ในความรบัผดิชอบของฝายสงกาํลงับาํรงุ (ฝกบ.)

เฉพาะกจิ และแจงเตอืนเมื่อ สป.มแีนวโนมจะลดระดบัลง

ตํ่ากวานโยบายที่กาํหนด

 เสมียนคลัง ฝกบ.เฉพาะกิจ

 มหีนาที่คมุบญัชคีลงั ฝกบ.เฉพาะกจิ (ถาม)ี รวม

ทั้งดูแลจดัระเบยีบ รกัษาความปลอดภยั และดาํเนนิการ

ปองกนัคลงั ฝกบ.เฉพาะกจิ จากอบุตัภิยัตางๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ไฟไหม นํ้ารั่วซมึ หรอืภยัจากแมลง เชน มด ปลวก 

เปนตน

 พลลูกมือ

 มีหนาที่ชวยและสนับสนุนการเคลื่อนยาย และ

แจกจาย สป.

งานปฏิบัติการ
 หน.สวน สป. 2-4 สายแพทย (คลังเวชภัณฑ)

 มหีนาที่เกบ็รกัษา คมุยอด แจกจาย และรายงาน

อตัราสิ้นเปลอืง ยอดคงคลงัของ สป.เฝาระวงัตามนโยบาย 

ตลอดจนแจงเตอืนเมื่อ สป.ดงักลาวมแีนวโนมลดระดบัตํ่า

กวานโยบายสงกาํลงั หรอืแจงเตอืนเมื่อมขีาวสารขอมลูวา 

สป.จาํเปน ใกลขาดแคลน หรอือาจจะขาดแคลนในอนาคต

อนัใกล ตลอดจนใหคาํแนะนาํในการสะสม สป.ใหอยูเหนอื

ระดบัปลอดภยั
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 หน.สวน สิ่งของและเงินบริจาค

 มหีนาที่รวบรวมสิ่งของและเงนิบรจิาค นาํสง สป. 

เขาคลังเวชภัณฑไปกอน หรือหากมีการจัดตั้งคลัง ฝกบ.

เฉพาะกจิใหแยก สป. 2 - 4 สายแพทยเขาคลงัเวชภณัฑ สป.

นอกเหนือจากนั้นเขาคลัง ฝกบ.เฉพาะกิจ จัดทําบัญชี

คมุพรอมทั้งสาํเนาแจง บก.ฝกบ.เฉพาะกจิ เพื่อดาํเนนิการ

แจกจายหนวยที่รองขอ หรอืตามความเหมาะสมตอไป

 หน.สวน สป.บํารุงขวัญและกําลังใจ

 มีหนาที่รวบรวม พิจารณาจัดสรร และแจกจาย 

สป. 1 สป. 2-4 สายพลาธกิาร (พธ.) หรอื สป.อปุโภค บรโิภค

ที่ไดรบับรจิาคแกหนวยขึ้นตรงและกองกาํลงัพลโรงพยาบาล

พระมงกฎุเกลา

 หน.สวน สป. 2-4 สายแพทย (โรคติดเช้ือ) 

และ สป.วิจัยพัฒนา

 มหีนาที่รวบรวม พจิารณาจดัสรร และแจกจาย สป.

2-4 สายแพทย เฉพาะ สป.ปองกนัการตดิ หรอืแพรกระจายเชื้อ

ตดิตาม สรปุ วเิคราะหสถานการณ และใหคาํแนะนาํใน

การดาํเนนิการกรรมวธิสีงกาํลงัเพื่อใหสามารถรกัษาระดบั

การสงกําลังไดตามนโยบายประสานหนวยโรคติดเชื้อ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาเพื่อรวบรวมขอมูลทางระบาด

วิทยาของเชื้อโรคเปาหมาย ใหคําแนะนําในการกําหนด

มาตรการตาง ๆ ในการสงวน สป.จาํเปนยิ่ง หรอื สป.ขาดแคลน

ตลอดจนการวจิยัพฒันา สป.ขึ้นมาใชทดแทน

 นายทหารประสานงาน สาํนกังานผูอํานวยการ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา (น.ประสานงาน สง.ผอ.

รพ.รร.6)

 มหีนาที่ประสานงานแจง ฝกบ.เฉพาะกจิ ในเรื่อง

สิ่งของบรจิาค และสิ่งของพระราชทานที่สงตรงถงึ ผูบงัคบั

บัญชา หรือสํานักงานผูบังคับบัญชา เพื่อใหดําเนินการ

ลงยอด ขึ้นบญัช ีและดาํเนนิการตอไป

รูปที่ 1 ผังวงรอบการสงกําลัง
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การขาดแคลนอุปกรณปองกันสวนบุคคล
(personal protective equipment, PPE) และการแกไข

วีระชัย วัฒนวีรเดช

 จากการที่โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม 2019 (COVID-19) ระบาดไปทั่วโลก ทาํใหอปุกรณตางๆ ที่ใช

สาํหรบัผูปวยกลุมนี้ เกดิการขาดแคลนในทกุประเทศ โดยเฉพาะอปุกรณปองกนัสวนบคุคล (personal protective equipment,

PPE) สาํหรบับคุลากรทางการแพทยใชสวมใสขณะดแูลผูปวย ในชวงการระบาดใหมๆ  ประเทศไทยมกีารขาดแคลนหนากาก

อนามยั (surgical mask) และหนากาก N95 อยางรนุแรง เพราะความกลวัตอโรค ประชาชนทั่วประเทศแยงกนัซื้อแยงกนั

ใชจนอุปกรณที่มีอยูเริ่มขาดแคลนอยางรวดเร็ว ตอมาเริ่มมีการทําความเขาใจกับประชาชนวาสามารถใชหนากากผา

แทนไดหากไมไดสมัผสักบัผูปวยโรค COVID-19 โดยตรง ทาํใหการขาดแคลนเริ่มบรรเทาลง 
 surgical mask สําหรับบุคลากรที่จะใชในการ

บรกิารผูปวยควรมลีกัษณะดงันี้

 1. ผานการตรวจตามเกณฑมาตรฐานที่กระทรวง

อตุสาหกรรมกาํหนด (มอก.)

 2. หนากากจะประกอบดวย 3 ชั้น ดงันี้

   ชั้นที่ 1 และ 3 เหมือนกัน ทําจากผาไมทอ 

(non-woven fabric)

   ชั้นที่ 2 เปนแผนกรอง

 3. ถาดูละเอยีดตาม มอก. ยงัแบงเปน 3 ระดบั 

ตามลักษณะการใชงาน แตละระดับจะผานเกณฑตรวจ

ตามมาตรฐานที่แตกตางกนั

   ระดบัที่ 1 ใชกบัการดแูลผูปวยทั่วไป เชนที่ แผนก

ผูปวยนอก (OPD) โดยผูใชตองไมมคีวามเสี่ยงที่จะสมัผสั

เลอืดหรอืสารคดัหลั่งจากรางกาย

   ระดบัที่ 2 ใชกบัการดแูลผูปวยที่อาจจะมโีอกาส

แพรเลือดหรือสารคัดหลั่ง เชน การดูแลผูปวยบาดเจ็บที่

หองฉุกเฉิน การรักษาทันตกรรมแผลขนาดเล็ก หรือการ

รกัษาที่อาจมกีารสมัผสัเลอืดเลก็นอย

   ระดบัที่ 3 ใชกบัหองผาตดั เปนหนากากที่กนั

นํ้าไดดรีะดบัหนึ่ง ปองกนัผูใชที่ทาํงานที่มคีวามเสี่ยงสมัผสั

เลอืดหรอืสารคดัหลั่งจากรางกาย

 หนากาก N95 สาํหรบับคุลากรที่จะใชในการดูแล

ผูปวยที่วินิจฉัยแลววาเปนโรค COVID-19 หรือเจาหนาที่

หองปฏบิตักิารที่ตรวจสารคดัหลั่งของผูปวยโดยไมม ีsafety 

cabinet ควรมลีกัษณะดงันี้

 1. ผานการตรวจตามเกณฑมาตรฐานที่กระทรวง

อสุาหกรรมกาํหนดเปนมาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.) หรอื

เทยีบเทา ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เกณฑมาตรฐานของหนากาก N95 ที่องคการอาหารและยาแนะนําวาใชได และเทียบเทากับที่กระทรวง

   อตุสาหกรรมกาํหนด
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 2. หนากากสวนใหญมักจะประกอบดวย 5 ชั้น 

ดงัแสดงในรูปที่ 1

 เมื่อหนากาก N95 ขาดแคลนไปทั่วโลก ทางโรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลาก็เริ่มมีเหลืออยูจํานวนนอย ขณะเดียวกัน

ทางโรงพยาบาลรามาธบิด ีไดทาํการศกึษาการนาํหนากาก

N95 กลบัมาใชใหม โดยการทาํลายเชื้อดวยแสงอลัตราไวโอเลต

(ultraviolet germicidal irradiation, UVCI) หรอืความรอนแหง

(dry heat) มกีารศกึษาถงึคณุสมบตัขิองหนากากทางกายภาพ

หลงัผานขบวนการโดยใช scanning election microscope แลว

พบวาเปลี่ยนแปลงไปนอยมาก ทางโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา

ทาํการศกึษาเพิ่มโดยนาํมาดูประสทิธภิาพการกรองและพบ

วาเมื่อใช UVCI หรอื dry heat ถงึ 5 รอบ หนากาก N95 

ยงัใชงานไดอยู จงึกาํหนดวธิกีารในรายละเอยีดที่สามารถ

ปฏบิตัไิดในรูปที่ 2

รูปที่ 2 วิธีการนําหนากาก N95 อบฆาเชื้อดวยรังสี UVCI

รูปที่ 1 โครงสรางของหนากาก N95 สวนใหญ
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หอง Hydrogen Peroxide Vaporization (HPV)
วีระชัย วัฒนวีรเดช

 จากการที่เกดิการขาดแคลนอปุกรณปองกนัสวนบคุคล (personal protective equipment, PPE) ไปทั่วโลก โดยเฉพาะ

หนากาก N95 และชุด Coverall ทําใหมีการหาหนทางนํา PPE เหลานี้กลับมาใชใหมโดยผานขบวนการทําลายเชื้อ

วธิตีางๆ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลาไดรวมมอืกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุพีฒันากระบวนการฆาเชื้อ

ดวยละอองฝอยไฮโดรเจนเปอรออกไซดสาํหรบั PPE โครงการนี้เลอืกเทคนคิการฆาเชื้อดวย Hydrogen Peroxide Vaporization

(HPV) มาพฒันาเปนระบบตนแบบ เนื่องจากระบบดงักลาวไดรบัการรบัรองจากองคการอาหารและยาแหงสหรฐัอเมรกิา 

(Food and Drug Administration, FDA) ในการทาํลายเชื้อบนหนากากอนามยั N95 ในสถานการณการระบาดนี้ โครงการ

เรงดวนนี้ประกอบดวย 3 องคประกอบหลกั ไดแก

   1. การออกแบบระบบหรอืหองฆาเชื้อดวยละออง

ฝอยไฮโดรเจนเปอรออกไซดขนาดเลก็และขนาดใหญ โดย

ในระบบดงักลาวจะมหีองเปลี่ยนชดุ หองรบัวสัด ุหองฆาเชื้อ

และหองสงวสัดอุอก ซึ่งกาํหนดใหเปนหองที่มรีะดบัความ

ดนัเปนลบ (negative pressure) เพื่อปองกนัการแพรกระจาย

เชื้อออกสูภายนอกลดหลั่นกนัตามลาํดบั (รูปที่ 1 และ 2)

 2. การทดสอบประสทิธภิาพของระบบดวยวธิทีาง

ชวีภาพ

 3. การพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติการมาตรฐาน 

(Standard Operating Procedure, SOP) สาํหรบักระบวนการ

ฆาเชื้อหนากาก N95 และชดุหม ี(Coverall) เนื่องจากระยะเวลา

ดาํเนนิโครงการเปนสิ่งที่สาํคญั ในการพฒันาและทดสอบ

ระบบใหพรอมใชงาน โครงการเรงดวนนี้ตั้งเปาวาจะสราง

และทดสอบระบบแลวเสรจ็ภายใน 3 สัปดาห เพื่อใหทนั

ทวงทีและพรอมรับมือกับการขาดแคลนอุปกรณปองกัน

รางกายของบคุลากรทางการแพทยในการระบาดครั้งนี้  

 โครงการนี้เลือกเทคนิคการฆาเชื้อดวย HPV มา

พัฒนาเปนระบบตนแบบ เนื่องจากการใชไฮโดรเจนเปอร

ออกไซดไดรับความนิยมในการนํามาใชประโยชนในดาน

อตุสาหกรรมอยางแพรหลายมานานในการฆาเชื้อแบคทเีรยี

และจลุนิทรยี เชน การฆาเชื้อในหองสะอาด หองเลี้ยงสตัว

หองฉุกเฉินและใชในการฆาเชื้อในโรงพยาบาล อีกทั้ง

องคการอาหารและยาแหงสหรัฐอเมริกา ไดมอบหมาย

ใหสถาบัน Battelle พัฒนาเทคโนโลยีในการทําลายเชื้อ

หนากากอนามยั N95 ในสถานการณการระบาดของโรคตดิ

เชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ซึ่ง Battelle ไดพฒันากระบวนการ

ใชไฮโดรเจนเปอรออกไซด (HPV) เพื่อใชในการทาํลายเชื้อ

บนหนากาก N95 โดยเทคโนโลยนีี้สามารถทาํลายเชื้อบน

หนากาก N95 ไดถึง 20 ครั้ง โดยยังคงมีประสิทธิภาพ

และคุณสมบัติในการปองกันเชื้อโรคตามมาตรฐานของ 

รูปที่ 1 หองฆาเชื้อดวยละอองฝอยไฮโดรเจนเปอรออกไซด
ซึ่งเปนหองความดันลบ

รูปที่ 2 หองตางๆ ในระบบฆาเชื้อดวยละอองฝอยไฮโดรเจนเปอร
ออกไซดซึ่งมีความดันเปนลบลดหลั่นกัน
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The National Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH) ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งคณะนักวิจัยจาก

มหาวทิยาลยัดคุ (Duke University, USA) Schwatz, et al.(2020)

ไดทําการศึกษาการใช HPV ในการกําจัดสิ่งปนเปอนบน

หนากาก N95 และเมื่อตรวจสอบประสทิธภิาพหลงัจากการ

ทดสอบในหองปฏบิตักิารพบวาหนากาก N95 ยงัคงอาจมี

ประสทิธภิาพแมจะผานการทาํลายเชื้อ (decontamination) 

โดย HPV มากกวา 50 ครั้ง และไดตรวจสอบเพื่อใหแนใจ

วาจะไมเกิดการสลายตัวทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

โดยยงัคงมคีวามสมบรูณทางดานกายภาพและประสทิธภิาพ

ในการกรองอยูในมาตรฐาน จึงไดเผยแพรกระบวนการ

และขั้นตอนในการพัฒนาระบบการฆาเชื้อดวยเทคโนโลย ี

HPV ใหกบัผูที่สนใจนาํไปพฒันาตอยอดในวารสารการวจิยั

ดงักลาว 

อุปกรณที่ใช
 1. หองที่มรีะดบัความดนัเปนลบ (negative pressure)

ที่ลดหลั่นกนัตามลาํดบั

 2. เครื่องผลติละอองฝอย BioquellTM (ตามคาํแนะนาํ

ขององคการอาหารและยาประเทศสหรฐัอเมรกิา มเีพยีงไม

กี่ยี่หอที่แนะนาํ) (รูปที่3)

 3. นํ้ายา hydrogen peroxide (ไดรบัการบรจิาคจาก

บรษิทั Solvay, Thailand)

 4. ราวแขวนหนากาก (รูปที่ 4)

 5. ราวแขวนชดุ coverall (รูปที่ 5)

รูปที่ 3 เครื่องผลิตละอองฝอย BioquellTM

รูปที่ 4 ราวแขวนหนากาก

รูปที่ 5 ราวแขวนชุด coverall
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ผลการทดสอบกับหนากาก N95
 จากการทดสอบหนากาก N95 รุน 3M 8210 สามารถผานการทาํลายเชื้อดวย HPV จาํนวน 20 รอบ โดยยงัมี

ลกัษณะทางกายภาพเปลี่ยนแปลงนอยมาก (รปูที่ 6) และเมื่อทดสอบประสทิธภิาพการกรองตามมาตรฐาน NIOSH พบวา

ยงัสามารถผานไดตามเกณฑการทดสอบของหนากาก N95 โดยหนากากที่ทดสอบแตละรอบไมพบเชื้อโรคทั้งแบคทเีรยี

และไวรสัหลงเหลอือยู

ผลการทดสอบกับชุด PPE
 จากการทดสอบชดุหม ี(coverall) รุน Tyvek 500 Xpert (class 3B) สามารถผานการทาํลายเชื้อดวย HPV จาํนวน 

5 รอบ โดยยงัมลีักษณะทางกายภาพ เปลี่ยนแปลงนอยมาเชนกนั ขอแตกตางที่สาํคญัคอื ชดุหมทีี่ใชแลวมกัจะเปยก

เหงื่อของผูสวมใส ในโครงการจงึตองเพิ่มระบบพดัลมเปาแหงเปนเวลา 30นาท ี กอนการเริ่มโปรแกรมทาํลายเชื้อดวย 

HPV ตามรอบที่บริษัทเครื่องพนแนะนํา พบวาหลังขบวนการทําลายเชื้อจุดที่ตองเช็คอยางละเอียดกอนนําไปใช คือ

บรเิวณตะเขบ็ที่อาจฉกีขาด จากการใชครั้งกอน 

รูปที่ 6 ภาพตัดขวางผลการทดสอบหนากาก N95 รุน 3M  8210 ที่ผานการทําลายเชื้อดวย
Hydrogen Peroxide Vaporization (HPV) จํานวน 20 รอบ
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สถานที่ที่รัฐกําหนดใหเปนสถานที่กักกัน
เพื่อการเฝาระวังโรค state quarantine (SQ)

ทัศนีย นนทวาทิต / วิริสสร วงศศรีชนาลัย

 ในสถานการณการระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม (SARS-CoV-2) ที่เกดิปญหาขึ้นทั่วโลก มาตรการ

สาํคญัหนึ่งที่ภาครฐันาํมาใชเพื่อควบคมุการระบาดจากตางประเทศคอืการกกัตวัผูที่เดนิทางเขามาในประเทศแลวตรวจ

ไมพบเชื้อไวรสัในเบื้องตน ตองเขาสูกระบวนการเฝาระวงัในสถานที่ที่รฐักาํหนดใหเปนสถานที่กกักนัเพื่อการเฝาระวงัโรค 

(state quarantine, SQ) เปนเวลา 14 วนั โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา ไดรบัมอบหมายจากกรมแพทยทหารบกใหดูแล 

SQ ในเขตกรงุเทพมหานคร จาํนวน 2 โรงแรม คอืโรงแรมแอมบาสเดอร สขุมุวทิ 11 และโรงแรมเดอะภทัรา พระราม 9

โดยไดเริ่มรบัพื้นที่ตั้งแตวนัที่ 9พฤษภาคม พ.ศ.2563 โดยไดจดัชดุแพทยไปประจาํโรงแรม ประกอบดวยแพทย 1 คน 

พยาบาล 2 คน และผูชวยพยาบาล 2 คน ผลดัละ 14 วนั อยางตอเนื่องโดยมภีารกจิหลกัคอื ดานการรกัษาพยาบาล

การเจบ็ปวยทั่วไปและสภาพจติใจของผูเขาพกัและเจาหนาที่ภายในสถานที่กกักนัมกีารเฝาระวงัอาการผดิปกตทิั้งที่อาจ

เกดิจากการตดิเชื้อไวรสัโดยการคดักรอง ตรวจประเมนิอาการผูเขาพกัทกุวนั ไดแก อาการไข ไอ มนีํ้ามูก เจบ็คอ หรอื 

หอบเหนื่อย หรอืไม กรณทีี่พบอาการผดิปกตจิะมกีารตรวจหาเชื้อไวรสั ถาไดผลเปนบวกจะมกีารประสานสงตอไปรบั

การรกัษาที่โรงพยาบาลคูขนานที่กาํหนดไวแลว กรณพีบอาการผดิปกตทิั้งจากโรคประจาํตวัของผูรบัการกกัตวัเองหรอื

อาการผดิปกตทิางจติใจ จะมกีารตรวจประเมนิเบื้องตนและสงตอไปรบัการรกัษากบัแพทยเฉพาะทางตอไป

การปฏิบัติงาน 

 มกีารปรบัเปลี่ยนตามบรบิทและตามสภาพปญหา

ที่พบ เพื่อใหงานที่รับผิดชอบเกิดประโยชนสูงสุดดังนี้

(รูปที่ 1-3)

 - แพทย มีความตกลงในชวงแรกวาจะเปนเวร

on call แตหลงัจากมกีารปฏบิตังิานจรงิจะพบปญหา เนื่องจาก

ผูเขาพกัมโีรคประจาํตวั มผีูตั้งครรภ มผีูหยดุการใชสรุาและ

ยาเสพตดิ ทาํใหเกดิอาการขาดยา (withdrawal symptom) 

และผู ที่มีความซับซอนของโรคจํานวนมากและรุนแรง 

แพทยจงึปรบัมาอยูเปนประจาํ 24 ชั่วโมง

 - พยาบาล และผูชวยพยาบาล ผลดัละ 14 วนั 

โดยอาจจดัแบงเปนผลดัละ 7 วนั ไดตามความเหมาะสม

ของหนวยที่ไดรบัมอบหมาย ซึ่งเปนทางเลอืกให โดยยงัคง

มบีคุลากรปฏบิตังิานครบตามจาํนวนที่กาํหนดและรายงาน

ยอดผูกกัตวัและรบัการดูแลทางการพยาบาล(ตารางที่ 1)

คาตอบแทน 
 สาํหรบัแพทย พยาบาลและผูชวยพยาบาล มกีาร

ตั้งเบิกใหผูปฏิบัติงานไดรับอยางเหมาะสมตามระเบียบ

ของกระทรวงสาธารณสุขดานคาตอบแทนเสี่ยงภัย และ

ระเบยีบกองทพัดานคาตอบแทนเบี้ยเลี้ยง โดย 

 - แพทย ปฏบิตังิานพกัคางและไมพกัคาง อตัรา

คาตอบแทนเบี้ยเลี้ยงวนัละ 1,500 บาทตอคน

 - พยาบาล และผูชวยพยาบาล ปฏบิตังิานพกัคาง 

อตัราคาเบี้ยเลี้ยงวนัละ 420 บาทตอคน

 - คาตอบแทนเสี่ยงภยั วนัละ 1,000 บาทตอคน 

จะเบกิไดเฉพาะวนัที่มกีารพบผูกกัตวัจรงิ สวนวนัที่ปฏบิตัิ

งานโดยการสื่อสาร สอบถามอาการทางโทรศพัทโดยไมได

เขาไปพบผูกักตัว จะเบิกไดเฉพาะคาตอบแทนเบี้ยเลี้ยง 

ทั้งนี้ เมื่อมกีารเบกิคาตอบแทนเสี่ยงภยั จะไมสามารถเบกิ

คาตอบแทนเบี้ยเลี้ยงในวนันั้นๆ

 

หลักฐานการเบิกจายคาตอบแทนเสี่ยงภัย
 1. คําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติงานที่ระบุสถานที่ 

และเวลาแนนอน

 2. แบบบนัทกึการปฏบิตังิาน SQ-1

 3. หลกัฐานการเบกิจายเงนิคาตอบแทนเสี่ยงภยั SQ-2

 4. สาํเนาบตัรขาราชการ/บตัรประจาํตวัประชาชน

ปญหาท่ีพบจากการดําเนินการในสถานท่ีท่ีรัฐ
กําหนดใหเปนสถานท่ีกักกันเพ่ือการเฝาระวงัโรค
(state quarantine, SQ)
 ไดแก ดานผูปฏบิตังิาน ไมทราบขั้นตอนการทาํงาน

ทางกองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา จึงมี

การเตรียมความพรอมของบุคลากรกอนไปปฏิบัติงานจริง
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โดยการประชมุ ชี้แจงการปฏบิตังิาน รวมทั้งมกีารฝกปฏบิตัิ

รวมกบัผูปฏบิตังิานชดุเดมิลวงหนา เพื่อใหเกดิความมั่นใจ

และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนดาน

เครื่องมือแพทยและครุภัณฑที่จําเปน ในชวงแรกมีการ

ปฏบิตังิานรวมกบับคุลากรของกองพนัเสนารกัษที่ 2 ของ

กรมแพทยทหารบก  เมื่อกองพนัเสนารกัษที่ 1 ตองเคลื่อนยาย

ทั้งกาํลงัพลและอปุกรณไปที่ SQ แหงใหม ทางโรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลาจึงตองจัดเครื่องมือแพทยและครุภัณฑที่

จําเปนไปเอง นอกจากนี้ยังพบปญหาดานการตั้งเบิกคา

ตอบแทนเสี่ยงภัยตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งพบวางานดานเอกสารการตั้งเบิกมีขั้นตอนมากและ

มีการปรับเปลี่ยนระเบียบการตั้งเบิก จึงตองมีการแกไข

เอกสาร และตามบคุลากรที่ปฏบิตังิานมายงัลงนามเอกสาร 

รวมทั้งในการเบิกคาตอบแทนเสี่ยงภัยนี้เปนการเบิกจาย

ขามกระทรวงจากกระทรวงสาธารณสขุมายงักระทรวงกลาโหม

สงผลใหมกีระบวนการที่ลาชา ทาํใหผูปฏบิตังิานไดรบัคา

ตอบแทนเสี่ยงภัยลาชาไปดวย มีการแกไขโดยการเรงสง

เอกสารใหครบถวนโดยเรว็ และตดิตามผลอยางสมํ่าเสมอ 

แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติประจําวัน

ในพื้นที่เฝาระวังและสังเกตอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ณ สถานที่ที่รฐักาํหนดใหเปนสถานที่กกักนัเพื่อการเฝาระวงัโรคประจาํวนัที่ 1 ก.ย. 63

 วันที่เขา เที่ยวบิน ผูกักตัว      จํานวน(คน)     จํานวนหองพัก  ครบกําหนด พรอมรับ       หมายเหตุ

 กักตัว            (ออกจาก ชุดตอไป

              รร.)

     ช ญ รวม พัก พักคู 3 คน 4 คน รวม    ด.ช. ด.ญ. พระ แมชี

       เดี่ยว 

 19 ส.ค.63 QR 836 กาตาร 22 28 50 50 0 0 0 50 3 ก.ย.63 5 ก.ย.63 1 0 0 0

 20 ส.ค.63 SL 117 อนิโดนเีซยี 3 0 3 3 0 0 0 3 4 ก.ย.63 6 ก.ย.63 0 0 0 0

 24 ส.ค.63 TG951 เดนมารก 0 3 3 3 0 0 0 3 8 ก.ย.63 10 ก.ย.63 0 0 0 0

 24 ส.ค.63 MH788 มาเลเซยี 7 18 25 25 0 0 0 25 8 ก.ย.63 10 ก.ย.63 0 0 0 0

 24 ส.ค.63 KL875 มาเลเซยี 0 1 1 1 0 0 0 1 8 ก.ย.63 10 ก.ย.63 0 0 0 0

 25 ส.ค.63 KB150  ภูฏาน 1 0 1 1 0 0 0 1 9 ก.ย.63 11 ก.ย.63 0 0 0 0

 27 ส.ค.63 PG9704 เมยีนมา 1 0 1 1 0 0 0 1 11 ก.ย.63 13 ก.ย.63 0 0 0 0

 27 ส.ค.63 PG9702 กัมพูชา 1 0 1 1 0 0 0 1 11 ก.ย.63 13 ก.ย.63 0 0 0 0

 27 ส.ค.63 IT505 ไตหวนั 2 0 2 2 0 0 0 2 11 ก.ย.63 13 ก.ย.63 0 0 0 0

 30 ส.ค.63 KE651 เกาหลใีต 29 41 70 70 0 0 0 70 14 ก.ย.63 16 ก.ย.63 0 1 0 0

 31 ส.ค.63 SU270 รสัเซยี 7 48 55 55 0 0 0 55 15 ก.ย.63 17 ก.ย.63 0 0 0 0

 สรปุ ณ รวม 73 139 212 212 0 0 0 212 เหลอื 28 1 1 0 0

 ขอมูล 1 ก.ย.63           หองวาง

              พรอมใช 28

 20 ส.ค.63 SL 117  20 ส.ค.63 SL 117  20 ส.ค.63 SL 117 อนิโดนเีซยี 3 0 3 3 0 0 0 3 4 ก.ย.63 6 ก.ย.63 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 4 ก.ย.63 6 ก.ย.63 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 4 ก.ย.63 6 ก.ย.63 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 4 ก.ย.63 6 ก.ย.63 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 4 ก.ย.63 6 ก.ย.63 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 4 ก.ย.63 6 ก.ย.63 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 4 ก.ย.63 6 ก.ย.63 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 4 ก.ย.63 6 ก.ย.63 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 4 ก.ย.63 6 ก.ย.63 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 4 ก.ย.63 6 ก.ย.63 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 4 ก.ย.63 6 ก.ย.63 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 4 ก.ย.63 6 ก.ย.63 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 4 ก.ย.63 6 ก.ย.63 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 4 ก.ย.63 6 ก.ย.63 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 4 ก.ย.63 6 ก.ย.63 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 3 4 ก.ย.63 6 ก.ย.63 0 0 0 0

 24 ส.ค.63 MH788 มาเลเซยี 7 18 25 25 0 0 0 25 8 ก.ย.63 10 ก.ย.63 0 0 0 0 24 ส.ค.63 MH788 มาเลเซยี 7 18 25 25 0 0 0 25 8 ก.ย.63 10 ก.ย.63 0 0 0 0 24 ส.ค.63 MH788 มาเลเซยี 7 18 25 25 0 0 0 25 8 ก.ย.63 10 ก.ย.63 0 0 0 0 24 ส.ค.63 MH788 มาเลเซยี 7 18 25 25 0 0 0 25 8 ก.ย.63 10 ก.ย.63 0 0 0 0 24 ส.ค.63 MH788 มาเลเซยี 7 18 25 25 0 0 0 25 8 ก.ย.63 10 ก.ย.63 0 0 0 0 24 ส.ค.63 MH788 มาเลเซยี 7 18 25 25 0 0 0 25 8 ก.ย.63 10 ก.ย.63 0 0 0 0 24 ส.ค.63 MH788 มาเลเซยี 7 18 25 25 0 0 0 25 8 ก.ย.63 10 ก.ย.63 0 0 0 0 24 ส.ค.63 MH788 มาเลเซยี 7 18 25 25 0 0 0 25 8 ก.ย.63 10 ก.ย.63 0 0 0 0 24 ส.ค.63 MH788 มาเลเซยี 7 18 25 25 0 0 0 25 8 ก.ย.63 10 ก.ย.63 0 0 0 0 24 ส.ค.63 MH788 มาเลเซยี 7 18 25 25 0 0 0 25 8 ก.ย.63 10 ก.ย.63 0 0 0 0 24 ส.ค.63 MH788 มาเลเซยี 7 18 25 25 0 0 0 25 8 ก.ย.63 10 ก.ย.63 0 0 0 0 24 ส.ค.63 MH788 มาเลเซยี 7 18 25 25 0 0 0 25 8 ก.ย.63 10 ก.ย.63 0 0 0 0 24 ส.ค.63 MH788 มาเลเซยี 7 18 25 25 0 0 0 25 8 ก.ย.63 10 ก.ย.63 0 0 0 0 24 ส.ค.63 MH788 มาเลเซยี 7 18 25 25 0 0 0 25 8 ก.ย.63 10 ก.ย.63 0 0 0 0 24 ส.ค.63 MH788 มาเลเซยี 7 18 25 25 0 0 0 25 8 ก.ย.63 10 ก.ย.63 0 0 0 0 24 ส.ค.63 MH788 มาเลเซยี 7 18 25 25 0 0 0 25 8 ก.ย.63 10 ก.ย.63 0 0 0 0 24 ส.ค.63 MH788 มาเลเซยี 7 18 25 25 0 0 0 25 8 ก.ย.63 10 ก.ย.63 0 0 0 0 24 ส.ค.63 MH788 มาเลเซยี 7 18 25 25 0 0 0 25 8 ก.ย.63 10 ก.ย.63 0 0 0 0

 25 ส.ค.63 KB150  ภูฏาน 1 0 1 1 0 0 0 1 9 ก.ย.63 11 ก.ย.63 0 0 0 0 25 ส.ค.63 KB150  ภูฏาน 1 0 1 1 0 0 0 1 9 ก.ย.63 11 ก.ย.63 0 0 0 0 25 ส.ค.63 KB150  ภูฏาน 1 0 1 1 0 0 0 1 9 ก.ย.63 11 ก.ย.63 0 0 0 0 25 ส.ค.63 KB150  ภูฏาน 1 0 1 1 0 0 0 1 9 ก.ย.63 11 ก.ย.63 0 0 0 0 25 ส.ค.63 KB150  ภูฏาน 1 0 1 1 0 0 0 1 9 ก.ย.63 11 ก.ย.63 0 0 0 0 25 ส.ค.63 KB150  ภูฏาน 1 0 1 1 0 0 0 1 9 ก.ย.63 11 ก.ย.63 0 0 0 0 25 ส.ค.63 KB150  ภูฏาน 1 0 1 1 0 0 0 1 9 ก.ย.63 11 ก.ย.63 0 0 0 0 25 ส.ค.63 KB150  ภูฏาน 1 0 1 1 0 0 0 1 9 ก.ย.63 11 ก.ย.63 0 0 0 0 25 ส.ค.63 KB150  ภูฏาน 1 0 1 1 0 0 0 1 9 ก.ย.63 11 ก.ย.63 0 0 0 0 25 ส.ค.63 KB150  ภูฏาน 1 0 1 1 0 0 0 1 9 ก.ย.63 11 ก.ย.63 0 0 0 0 25 ส.ค.63 KB150  ภูฏาน 1 0 1 1 0 0 0 1 9 ก.ย.63 11 ก.ย.63 0 0 0 0 25 ส.ค.63 KB150  ภูฏาน 1 0 1 1 0 0 0 1 9 ก.ย.63 11 ก.ย.63 0 0 0 0 25 ส.ค.63 KB150  ภูฏาน 1 0 1 1 0 0 0 1 9 ก.ย.63 11 ก.ย.63 0 0 0 0 25 ส.ค.63 KB150  ภูฏาน 1 0 1 1 0 0 0 1 9 ก.ย.63 11 ก.ย.63 0 0 0 0 25 ส.ค.63 KB150  ภูฏาน 1 0 1 1 0 0 0 1 9 ก.ย.63 11 ก.ย.63 0 0 0 0 25 ส.ค.63 KB150  ภูฏาน 1 0 1 1 0 0 0 1 9 ก.ย.63 11 ก.ย.63 0 0 0 0 25 ส.ค.63 KB150  ภูฏาน 1 0 1 1 0 0 0 1 9 ก.ย.63 11 ก.ย.63 0 0 0 0 25 ส.ค.63 KB150  ภูฏาน 1 0 1 1 0 0 0 1 9 ก.ย.63 11 ก.ย.63 0 0 0 0

 27 ส.ค.63 PG9702 กมัพูชา 1 0 1 1 0 0 0 1 11 ก.ย.63 13 ก.ย.63 0 0 0 0 27 ส.ค.63 PG9702 กมัพูชา 1 0 1 1 0 0 0 1 11 ก.ย.63 13 ก.ย.63 0 0 0 0 27 ส.ค.63 PG9702 กมัพูชา 1 0 1 1 0 0 0 1 11 ก.ย.63 13 ก.ย.63 0 0 0 0 27 ส.ค.63 PG9702 กมัพูชา 1 0 1 1 0 0 0 1 11 ก.ย.63 13 ก.ย.63 0 0 0 0 27 ส.ค.63 PG9702 กมัพูชา 1 0 1 1 0 0 0 1 11 ก.ย.63 13 ก.ย.63 0 0 0 0 27 ส.ค.63 PG9702 กมัพูชา 1 0 1 1 0 0 0 1 11 ก.ย.63 13 ก.ย.63 0 0 0 0 27 ส.ค.63 PG9702 กมัพูชา 1 0 1 1 0 0 0 1 11 ก.ย.63 13 ก.ย.63 0 0 0 0 27 ส.ค.63 PG9702 กมัพูชา 1 0 1 1 0 0 0 1 11 ก.ย.63 13 ก.ย.63 0 0 0 0 27 ส.ค.63 PG9702 กมัพูชา 1 0 1 1 0 0 0 1 11 ก.ย.63 13 ก.ย.63 0 0 0 0 27 ส.ค.63 PG9702 กมัพูชา 1 0 1 1 0 0 0 1 11 ก.ย.63 13 ก.ย.63 0 0 0 0 27 ส.ค.63 PG9702 กมัพูชา 1 0 1 1 0 0 0 1 11 ก.ย.63 13 ก.ย.63 0 0 0 0 27 ส.ค.63 PG9702 กมัพูชา 1 0 1 1 0 0 0 1 11 ก.ย.63 13 ก.ย.63 0 0 0 0 27 ส.ค.63 PG9702 กมัพูชา 1 0 1 1 0 0 0 1 11 ก.ย.63 13 ก.ย.63 0 0 0 0 27 ส.ค.63 PG9702 กมัพูชา 1 0 1 1 0 0 0 1 11 ก.ย.63 13 ก.ย.63 0 0 0 0 27 ส.ค.63 PG9702 กมัพูชา 1 0 1 1 0 0 0 1 11 ก.ย.63 13 ก.ย.63 0 0 0 0 27 ส.ค.63 PG9702 กมัพูชา 1 0 1 1 0 0 0 1 11 ก.ย.63 13 ก.ย.63 0 0 0 0 27 ส.ค.63 PG9702 กมัพูชา 1 0 1 1 0 0 0 1 11 ก.ย.63 13 ก.ย.63 0 0 0 0 27 ส.ค.63 PG9702 กมัพูชา 1 0 1 1 0 0 0 1 11 ก.ย.63 13 ก.ย.63 0 0 0 0

 30 ส.ค.63 KE651 เกาหลใีต 29 41 70 70 0 0 0 70 14 ก.ย.63 16 ก.ย.63 0 1 0 0 30 ส.ค.63 KE651 เกาหลใีต 29 41 70 70 0 0 0 70 14 ก.ย.63 16 ก.ย.63 0 1 0 0 30 ส.ค.63 KE651 เกาหลใีต 29 41 70 70 0 0 0 70 14 ก.ย.63 16 ก.ย.63 0 1 0 0 30 ส.ค.63 KE651 เกาหลใีต 29 41 70 70 0 0 0 70 14 ก.ย.63 16 ก.ย.63 0 1 0 0 30 ส.ค.63 KE651 เกาหลใีต 29 41 70 70 0 0 0 70 14 ก.ย.63 16 ก.ย.63 0 1 0 0 30 ส.ค.63 KE651 เกาหลใีต 29 41 70 70 0 0 0 70 14 ก.ย.63 16 ก.ย.63 0 1 0 0 30 ส.ค.63 KE651 เกาหลใีต 29 41 70 70 0 0 0 70 14 ก.ย.63 16 ก.ย.63 0 1 0 0 30 ส.ค.63 KE651 เกาหลใีต 29 41 70 70 0 0 0 70 14 ก.ย.63 16 ก.ย.63 0 1 0 0 30 ส.ค.63 KE651 เกาหลใีต 29 41 70 70 0 0 0 70 14 ก.ย.63 16 ก.ย.63 0 1 0 0 30 ส.ค.63 KE651 เกาหลใีต 29 41 70 70 0 0 0 70 14 ก.ย.63 16 ก.ย.63 0 1 0 0 30 ส.ค.63 KE651 เกาหลใีต 29 41 70 70 0 0 0 70 14 ก.ย.63 16 ก.ย.63 0 1 0 0 30 ส.ค.63 KE651 เกาหลใีต 29 41 70 70 0 0 0 70 14 ก.ย.63 16 ก.ย.63 0 1 0 0 30 ส.ค.63 KE651 เกาหลใีต 29 41 70 70 0 0 0 70 14 ก.ย.63 16 ก.ย.63 0 1 0 0 30 ส.ค.63 KE651 เกาหลใีต 29 41 70 70 0 0 0 70 14 ก.ย.63 16 ก.ย.63 0 1 0 0 30 ส.ค.63 KE651 เกาหลใีต 29 41 70 70 0 0 0 70 14 ก.ย.63 16 ก.ย.63 0 1 0 0 30 ส.ค.63 KE651 เกาหลใีต 29 41 70 70 0 0 0 70 14 ก.ย.63 16 ก.ย.63 0 1 0 0 30 ส.ค.63 KE651 เกาหลใีต 29 41 70 70 0 0 0 70 14 ก.ย.63 16 ก.ย.63 0 1 0 0 30 ส.ค.63 KE651 เกาหลใีต 29 41 70 70 0 0 0 70 14 ก.ย.63 16 ก.ย.63 0 1 0 0

 สรปุ ณ รวม 73 139 212 212 0 0 0 212 เหลอื 28 1 1 0 0 สรปุ ณ รวม 73 139 212 212 0 0 0 212 เหลอื 28 1 1 0 0 สรปุ ณ รวม 73 139 212 212 0 0 0 212 เหลอื 28 1 1 0 0 สรปุ ณ รวม 73 139 212 212 0 0 0 212 เหลอื 28 1 1 0 0 สรปุ ณ รวม 73 139 212 212 0 0 0 212 เหลอื 28 1 1 0 0 สรปุ ณ รวม 73 139 212 212 0 0 0 212 เหลอื 28 1 1 0 0 สรปุ ณ รวม 73 139 212 212 0 0 0 212 เหลอื 28 1 1 0 0 สรปุ ณ รวม 73 139 212 212 0 0 0 212 เหลอื 28 1 1 0 0 สรปุ ณ รวม 73 139 212 212 0 0 0 212 เหลอื 28 1 1 0 0 สรปุ ณ รวม 73 139 212 212 0 0 0 212 เหลอื 28 1 1 0 0 สรปุ ณ รวม 73 139 212 212 0 0 0 212 เหลอื 28 1 1 0 0 สรปุ ณ รวม 73 139 212 212 0 0 0 212 เหลอื 28 1 1 0 0 สรปุ ณ รวม 73 139 212 212 0 0 0 212 เหลอื 28 1 1 0 0 สรปุ ณ รวม 73 139 212 212 0 0 0 212 เหลอื 28 1 1 0 0 สรปุ ณ รวม 73 139 212 212 0 0 0 212 เหลอื 28 1 1 0 0 สรปุ ณ รวม 73 139 212 212 0 0 0 212 เหลอื 28 1 1 0 0 สรปุ ณ รวม 73 139 212 212 0 0 0 212 เหลอื 28 1 1 0 0 สรปุ ณ รวม 73 139 212 212 0 0 0 212 เหลอื 28 1 1 0 0

 ขอมูล 1 ก.ย.63           หองวาง ขอมูล 1 ก.ย.63           หองวาง ขอมูล 1 ก.ย.63           หองวาง ขอมูล 1 ก.ย.63           หองวาง ขอมูล 1 ก.ย.63           หองวาง ขอมูล 1 ก.ย.63           หองวาง ขอมูล 1 ก.ย.63           หองวาง ขอมูล 1 ก.ย.63           หองวาง ขอมูล 1 ก.ย.63           หองวาง ขอมูล 1 ก.ย.63           หองวาง ขอมูล 1 ก.ย.63           หองวาง ขอมูล 1 ก.ย.63           หองวาง ขอมูล 1 ก.ย.63           หองวาง

ตารางที่ 1 ตวัอยางการรายงานยอดผูกกัตวัและรบัการดูแลทางการพยาบาล

      111        Continue Fighting to Stop COVID-19 



รูปที่ 1 ภาพการปฏิบัติงานทีมแพทยโทรศัพทติดตามอาการผูกักตัวที่มีโรคประจําตัว และตรวจสอบอุณหภูมิรางกาย
ผูกักตัวมีการขึ้นเยี่ยมติดตามอาการ วัดความดันโลหิตและตรวจระดับนํ้าตาลในเลือด

รูปที่ 2 ประชุมผาน zoom conference รายงานการปฏิบัติงาน
แกเจากรมแพทยทหารบก และเจาหนาที่ประจํา SQ อื่นๆ

รูปที่ 3 รวมกับกรมควบคุมโรคเก็บ nasal swab ผูกักตัวตามวงรอบ

      112        Continue Fighting to Stop COVID-19 



หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนเสี่ยงภัยของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเฝาระวัง สอบสวน ปองกัน 
ควบคุม และรักษาผูปวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ปยลาภ วสุวัต

 จากสถานการณการระบาดของโรค COVID-19 เจาหนาที่ของหนวยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ นอกสงักดั

กระทรวงสาธารณสขุ สถานพยาบาลเทศบาลและทองถิ่น ตองบรูณาการรวมกนัเพื่อเฝาระวงั สอบสวน ปองกนั ควบคมุ 

และรกัษาผูปวย มกีารกาํหนดคาตอบแทนเสี่ยงภยัรายละเอยีดดงันี้

ขอสั่งการ/ระเบียบ 

 1. กรมบญัชกีลางไดอนมุตัใิหกระทรวงสาธารณสขุ

เบิกจายคาตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝาระวัง สอบสวน 

ปองกนั ควบคมุ และรกัษาผูปวยโรค COVID-19 ตามหนงัสอื

กระทรวงการคลงั ดวนที่สดุ ที่ กค 0402.5/010816 ลงวนัที่ 

11 มนีาคม พ.ศ. 2563 และหนงัสอืกระทรวงสาธารณสขุ 

ดวนที่สุด ที่ สธ 0206.09.7/ว 183 ลงวันที่ 19 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

 โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา เปนโรงพยาบาลที่อยู

นอกกระทรวงสาธารณสขุ ตองสงหลกัฐานการเบกิจายคา

เสี่ยงภยัผานกรมแพทยทหารบก และดาํเนนิการสงเอกสาร

ไปยงักองสาธารณสขุฉกุเฉนิ เพื่อรวบรวมและสงเบกิที่กอง

บรหิารการคลงั สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

 อยางไรก็ดีเพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน

รพ.พระมงกุฎเกลา มีขวัญและกําลังใจที่เขมแข็งใน

การปฏบิติัหนาทีต่อสูกบัสถานการณ COVID-19 ทาน

ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ไดตัดสินใจ

นาํเงนิมลูนธิโิรงพยาบาลพระมงกฎุเกลามาใชในการ

แกปญหาจายคาเสีย่งภยัใหกบัเจาหนาท่ีผูปฏบิตังิาน

ตัง้แตเดอืนมกราคม พ.ศ. 2563 จนถึงส้ินเดอืนมนีาคม

พ.ศ. 2563 

 และใหสงหลกัฐานเพื่อขอเบกิคาเสี่ยงภยัจากทาง

กระทรวงสาธารณสขุตั้งแตวนัที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เปนตนไป

 โดยกาํหนดคาํจาํกดัความของคาํวา “ผูปวย”  ดงันี้

 1. ผูปวยยืนยัน คือ ผูปวยที่ตรวจพบเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19)

 2. ผูปวยสงสัยติดเชื้อที่เขาเกณฑสอบสวนโรค 

(patient under investigation, PUI) คอื ผูที่สมัผสักบัผูปวยและ

เดนิทางมาจากประเทศที่มกีารระบาดของเชื้อ COVID-19

 กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดหลักเกณฑการ

เบิกจายคาตอบแทนเสี่ยงภัยของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน

การเฝาระวัง สอบสวน ปองกัน ควบคุมและรักษาผูปวย

โรค COVID-19 (แนบทายหนังสือกระทรวงสาธารณสุข

ดวนที่สดุ ที่ สธ 0206.09.7/ว 183 ลงวนัที่ 19  มนีาคม พ.ศ. 2563

ดงันี้

 1. บคุคลที่มสีทิธไิดรบัคาตอบแทนเสี่ยงภยั  เปนผูที่

ไดรบัคาํสั่งหรอืมอบหมายเปนลายลกัษณอกัษรใหปฏบิตังิาน

เฝาระวงั สอบสวน ปองกนั ควบคมุ และรกัษาผูปวยตดิเชื้อ

COVID-19 ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน

ราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางชั่วคราว 

และลูกจางจางเหมาบริการของกระทรวงสาธารณสุข 

หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นของหนวยงานนอกสังกัด

กระทรวงสาธารณสขุ

 2. ลกัษณะการปฏบิตังิาน

             2.1  การปฏบิตังิาน แบงออกเปน 4 ลกัษณะ 

ไดแก

        2.1.1  การเฝาระวังและสอบสวนโรค 

          ณ ดานควบคมุโรค ที่กาํหนดให

          มกีารตรวจคดักรองผูที่เดนิทางมา

          จากประเทศในกลุมเสี่ยงที่มีการ

          ระบาดของโรค COVID-19 รวมถงึ

          การเดนิทางเพื่อตดิตาม เฝาระวงั

          ผูเดินทางที่มาจากประเทศเสี่ยง

          ถงึที่พกัในประเทศไทย

        2.1.2  การเฝาระวงั สอบสวนโรคในพื้นที่

          ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ

          COVID-19
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        2.1.3  การตรวจวนิจิฉยั การตรวจยนืยนั

          ตัวอยางสิ่งสงตรวจจากผูปวย

          ผูสัมผัสและผูมีประวัติเสี่ยงตอ

          การตดิเชื้อ COVID-19 ดวยวธิกีาร

          ตางๆ ทางหองปฏบิตักิาร

        2.1.4  งานดูแลรกัษาผูปวย PUI และผูปวย

            โรค COVID-19

             2.2  การปฏบิตังิานของบคุคลตามขอ 1 ใหการ

ปฏบิตังิานมลีกัษณะเปนเวร เปนผลดั

 โดยกาํหนดใหผลดัละตองไมตํ่ากวา 8 ชั่วโมง กรณี

ที่ปฏิบัติงานไมเต็มผลัด ใหไดรับคาตอบแทนลดลงตาม

สดัสวน โดยใหคดิเปนรายชั่วโมง เศษของชั่วโมงถาไมถงึ

ครึ่งชั่วโมงใหตดัทิ้ง ถาถงึครึ่งชั่วโมงใหปดเศษเปน 1 ชั่วโมง

 3. การเบกิจายคาตอบแทน

         คาตอบแทนเสี่ยงภัยในการรักษาพยาบาล

ผูปวยและการดแูลผูสมัผสัในสถานพยาบาลและสถานที่ที่

กาํหนดใหเปนสถานที่กกักนัผูสมัผสั ตามตารางที่ 1 ดงันี้

ตารางที่ 1 คาตอบแทนเสี่ยงภัยในการรักษาพยาบาลผูปวยและการดูแลผูสัมผัสในสถานพยาบาลและสถานที่กักกัน

   ผูสมัผสั

 ผูปฏิบัติงาน ลักษณะงาน อัตราคาตอบแทน (บาท) หลักฐานการเบิกจาย
 1. แพทย ตรวจ วนิจิฉยั รกัษา ทาํหตัถการผูปวยที่รบั ผลดัละ 1,500 1. คาํสั่ง / หนงัสอื
  ไวในสถานพยาบาลที่เขาเกณฑสอบสวนโรค  อนมุตัใิหเจาหนาที่
  และผูปวยยนืยนัดวยโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา  ปฏบิตังิานดูรกัษา
  2019 (COVID-19)  ผูปวย
 2. พยาบาล/ ใหการพยาบาล ดูแล ตดิตาม แนะนาํอาการ ผลดัละ 1,000 2. ตารางการปฏบิตัิ
 นกัวชิาการดาน ผูปวยตามแผนการรกัษา  งานโดยระบ ุชื่อ
 สาธารณสขุ /   ตาํแหนง เวลา
 เจาพนกังาน   ปฏบิตังิาน
 สาธารณสขุ   3.หลกัฐานการลง 
 3. นกัวทิย/ นกัเทคนคิ 1. ปฏบิตังิานในหองปฏบิตักิารเพื่อตรวจ ผลดัละ 1,000 ลายมอืชื่อปฏบิตังิาน 
 การแพทย/ นกัรงัส ี ตวัอยางสิ่งสงตรวจของผูปวย  4. หลกัฐานการเบกิ
 การแพทย 2. วเิคราะหและรายงานผลการตรวจ  จายคาตอบแทน
  3. ปฏบิตังิานในการเอกซเรยผูปวยและชวย  5. หนงัสอืขออนมุตั ิ
  ทาํหตัถการ ตรวจพเิศษอื่นๆ  เบกิคาตอบแทน
 4. เจาพนกังานเทคนคิ 1. เจาหนาที่ผูปฏบิตังิานในการเอกซเรยผูปวย ผลดัละ 1,000
 และอื่นๆ 2. เจาหนาที่ผูปฏบิตังิาน เกบ็ตวัอยางวตัถุ
  สงตรวจ เชน เลอืด นํ้าเหลอืง สารคดิหลั่ง
  ตางๆ จากผูปวย เพื่อสงตรวจ
 5. เจาหนาที่สนบัสนนุ 1. สนบัสนนุจดัหาวสัดอุปุกรณเครื่องอปุโภค ผลดัละ 1,000
  บรโิภคแกเจาหนาที่และผูปวยฯ
  2. จดัการขยะตดิเชื้อ
  3. จดัการผาเปอน
  4. จดัการทาํความสะอาด ฆาเชื้อเครื่องมอื
  แพทยใหพรอมใชงาน ดานชนัสูตรศพ
  5. เวรเปล
  6. ปฏบิตังิานอื่นๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย
 6. พนกังานขบัรถ 1. รบั-สงผูปวย /ผูมปีระวตัเิสี่ยงตอการตดิเชื้อ ผลดัละ 1,000
  COVID-19 มายงัสถานพยาบาลที่กาํหนด
  2. รบั-สงวตัถสุิ่งตรวจไปยงัหองปฏบิตักิารตางๆ

  ที่กาํหนด
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 หลกัเกณฑนี้ใหถอืใชตั้งแตเดอืนมกราคม พ.ศ. 2563

เปนตนไป จนกวาสถานการณการแพรระบาดของโรค 

COVID-19 จะยตุลิง

 2. ตอมาเนื่องจากสถานการณแพรระบาดของ

โรค COVID-19 ทวีความรุนแรง มีการระบาดในวงกวาง 

กระทรวงสาธารณสขุจงึไดปรบัปรงุหลกัเกณฑการเบกิจาย

คาตอบแทนเสี่ยงภัยของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการเฝา

ระวงั สอบสวน ปองกนั ควบคมุและรกัษาผูปวยโรค COVID-19

(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ใหสอดคลองกับสถานการณและ

ครอบคลุมการทํางานของบุคลากรดานสาธารณสุขอยาง

เหมาะสมและเปนประโยชนตอทางราชการ ตามหนังสือ

กระทรวงสาธารณสขุ ดวนที่สดุ ที่ สธ 0206.09.7/ว 241 

ลงวนัที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 ดงันี้  

      1) บุคคลที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเสี่ยงภัย  

เปนผูที่ไดรบัคาํสั่งหรอืมอบหมายเปนลายลกัษณอกัษรให

ปฏบิตังิานเฝาระวงั สอบสวน ปองกนั ควบคมุ และรกัษา

ผูปวยตดิเชื้อ COVID-19 ไดแก ขาราชการ ลูกจางประจาํ

พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจาง

ชั่วคราว และลูกจางจางเหมาบรกิารของกระทรวงสาธารณสขุ

หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นของหนวยงานนอกสังกัด

กระทรวงสาธารณสขุ

   2) ลกัษณะการปฏบิตังิาน

             2.1 การปฏบิตังิาน แบงออกเปน 4 ลกัษณะ 

ไดแก

         2.1.1  การเฝาระวังและสอบสวนโรค 

           ณ ดานควบคมุโรคที่กาํหนดใหมี

           การตรวจคัดกรองผูที่เดินทาง

           มาจากประเทศในกลุมเสี่ยงที่มี

           การระบาดของโรคตดิเชื้อ COVID-19

           รวมถึงการเดินทางเพื่อติดตาม 

           เฝาระวงัผูเดนิทางที่มาจากประเทศ

           เสี่ยงถงึที่พกัในประเทศไทย

         2.1.2  การเฝาระวัง สอบสวนโรคใน

           พื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงในการตดิเชื้อ

           COVID-19

         2.1.3   การตรวจวนิจิฉยั การตรวจยนืยนั

           ตัวอยางสิ่งสงตรวจจากผูปวย 

           ผูสัมผัสและผูมีประวัติเสี่ยงตอ

           การตดิเชื้อ COVID-19 ดวยวธิกีาร

           ตางๆ ทางหองปฏบิตักิาร

         2.1.4  งานดูแลรกัษาผูปวย PUI และ

           ผูปวยโรค COVID-19

             2.2 การปฏบิตังิานของบคุคลตามขอ 1 ให

การปฏิบัติงานมีลักษณะเปนเวร เปนผลัดโดยกําหนดให

ผลดัละตองไมตํ่ากวา 8 ชั่วโมง กรณทีี่ปฏบิตังิานไมเตม็ผลดั

ใหไดรบัคาตอบแทนลดลงตามสดัสวน โดยใหคดิเปนราย

ชั่วโมง เศษของชั่วโมงถาไมถึงครึ่งชั่วโมงใหตัดทิ้ง ถาถึง

ครึ่งชั่วโมงใหปดเศษเปน 1 ชั่วโมง   

   3. การเบกิจายคาตอบแทน

           3.1  คาตอบแทนเสี่ยงภัยในการรักษา

พยาบาลผูปวยและการดแูลผูสมัผสัในสถานพยาบาลและ

สถานที่กําหนดใหเปนสถานที่กักกันผูปวย ตามตารางที่

ปรบัปรงุนี้ (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 คาตอบแทนเสี่ยงภัยในการรักษาพยาบาลผูปวยและการดูแลผูสัมผัสในสถานพยาบาลและสถานที่กักกัน

   ผูสมัผสั (ฉบบัปรับปรงุ)

 ผูปฏิบัติงาน ลักษณะงาน อัตราคาตอบแทน (บาท) หลักฐานการเบิกจาย
 1. แพทยทกุสาขา ตรวจ วนิจิฉยั รกัษา ทาํหตัถการผูปวยที่รบั ผลดัละ 1,500 1. คาํสั่ง / หนงัสอื

 วชิาชพี ไวในสถานพยาบาลที่เขาเกณฑสอบสวนโรค  อนมุตัใิหเจาหนาที่

  และผูปวยยนืยนัดวยโรค COVID-19  ปฏบิตังิานดูรกัษา

    ผูปวย

    2. ตารางการปฏบิตังิาน

    โดยระบ ุชื่อ ตาํแหนง 

    เวลาปฏบิตังิาน

    3. หลกัฐานการลง

    ลายมอืชื่อปฏบิตังิาน

    4. หลกัฐานการเบกิจาย

    คาตอบแทน

 หลกัเกณฑนี้ใหใชตั้งแตเดอืนมกราคม พ.ศ. 2563 

เปนตนไป จนกวาสถานการณการแพรระบาดของโรค COVID-19

จะยตุลิง

 3. เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรค 

COVID-19 ในประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดได

โดยไมพบการติดเชื้อในประเทศมากกวา 2 สัปดาห 

กระทรวงสาธารณสขุไดปรบัปรงุหลกัเกณฑการเบกิจายคา

ตอบแทนเสี่ยงภยัของเจาหนาที่ผูปฏบิตังิานในการเฝาระวงั 

สอบสวน ปองกนั ควบคมุและรกัษาผูปวยโรค COVID-19 

(ฉบบัปรบัปรงุครั้งที่ 1) ตารางที่ 2.4 ตามหนงัสอืกระทรวง

สาธารณสขุ ดวนที่สดุ ที่ สธ 0206.09.7/ว 393 ลงวนัที่ 11 

มถินุายน 2563 ดงันี้

 คลนิกิโรคระบบทางเดนิหายใจ (acute respiratory 

infection, ARI clinic) คลนิกิฉกุเฉนิและอบุตัเิหต ุ(ER) แผนก

ผูปวยนอก (OPD) และจดุคดักรอง ใหเจาหนาที่เบกิจายได

เฉพาะเวรที่พบผูปวย PUI หรือ ผูปวยยืนยัน (Confirm) 

เทานั้น ทั้งนี้ใหถอืปฏบิตัติั้งแตวนัที่ 15 มถินุายน พ.ศ. 2563

เปนตนไป
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นวัตกรรมและความรวมมือจากสถาบันตางๆ
วีระชัย  วัฒนวีรเดช / วิริสสร  วงศศรีชนาลัย

 จากสถานการณฉกุเฉนิโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม 2019 (COVID-19) ทาํใหอปุกรณที่แพทยใชปองกนั

การติดเชื้อในการตรวจสัมผัสผูปวยขาดแคลนโดยฉับพลัน และเครื่องมือบางชนิดก็ไดถูกประดิษฐขึ้นใหมเพื่อรองรับ

สถานการณ บทความนี้ไดรวบรวมอุปกรณและเครื่องมือที่มีผูประดิษฐขึ้นมาเพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาล

พระมงกฎุเกลามากมายดงัตอไปนี้ (สาํหรบัหอง / หอผูปวยที่เปนนวตักรรมโปรดดูในบทความในหนงัสอืเลมนี้)

 1. face shield

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 พระราชทาน
face shield ใหเปนขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน

กองทัพบกมอบ face shield ใหแกเจาหนาที่ของโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลาและโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก

 2. ฉากกั้นในหองตรวจจากกลุมวิศวกรสูภัยโควิด จส.100
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 4. ตูเก็บเสมหะจาก nasopharyngeal swab (NP swab)

บริจาคโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง บริจาคโดยสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3

^ บริจาคโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

< บริจาคโดยการกีฬาแหงประเทศไทย

บริจาคโดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 3. shoecover / legcover

 5. แคปซูลเคลื่อนยายผูปวย

บริจาคโดยบริษัทปูนซีเมนตไทยจํากัด (มหาชน)
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 6. รถเข็นเคลื่อนยายผูปวย  7. ชุดที่ใชแทน isolation gown สามารถซัก

แลวนํากลับมาใชใหมได 20 ครั้ง

นวัตกรรมของกองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา

บริจาคโดยองคการเภสัชกรรม

 8. หนากากแรงดนับวกปองกันการตดิเชือ้ใน

ระบบทางเดนิหายใจ (powered air purifying respirator,

PAPR)

นวัตกรรมจากกองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา รวมกับ บริษัท สามพิม จํากัด 

 9. ตูอะคริลิก สําหรับหัตถการการใสทอชวย

หายใจหรือการพนยาขยายหลอดลม
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 10. หุนยนตปนโตบงัคบัเพือ่การสือ่สารและ

สงของ คณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั

บริจาคโดยคุณชัยโรจน - ธีระวรรณ พิทยาธิคุณ และครอบครัว

บริจาคโดยโรงเรียนชางฝมือทหาร

 11. หุนยนตกระจกเพ่ือการส่ือสารและสงของ

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 12. ตูอบฆาเชื้อหนากาก N95 ดวยรังสี UV
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งานวิจัยและตีพิมพในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
ที่เกิดขึ้นในสถานการณโรค COVID-19 วีระชัย วัฒนวีรเดช

งานวิจัยและตีพิมพในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาที่เกิดขึ้นในสถานการณ
โรค COVID-19 มีดังตอไปนี้
 1. การทดสอบประสิทธิภาพการกรองของหนากาก N95 ที่ผานการกําจัดเชื้อโดย UVC (254 nm หนากาก

ทั้ง 2 ดานๆ ละ 15 นาท)ี หรอื dry heat (60ºC นาน 30 นาท)ี จาํนวน 5 รอบ โดยทดสอบกบัหนากาก N95 3M รุน 1870 (medical grade)

และหนากาก N95 3M รุน 8210 (industrial grade) เมื่อครบ 5 รอบ นาํหนากากมาพนดวยไวรสัโรตาสายพนัธุในวคัซนี

ดวยเครื่อง nebulizer / oxygen พนเขาทางดานนอกของหนากากเปนเวลา 5 นาท ีแลวปายจากหนากากดานในใส swab 

ใน viral transport media (VTM) สงตรวจหาสารพนัธกุรรมของเชื้อไวรสัโรตาดวยวธิ ีPolymerase Chain Reaction (PCR) 

ไดผลการศกึษาดงัตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการตรวจ PCR ตอเชื้อไวรสัโรตาทั้ง G1 และ P[8]

  ผลการตรวจ PCR ของไวรัสโรตา
   G1 P[8]
 หนากาก N95 ที่ผานการ dryheat 5 รอบ  -

 หนากาก N95 ที่ผาน UVC 5 รอบ - -

 Control positive + +

 Control negative - -

 สรปุเปนการวจิยัของหนวยปองกนัและควบคมุโรค

ติดเชื้อในโรงพยาบาล (Infection control unit, IC) รวมมือ

กบัหองปฏบิตักิารจลุชวีวทิยา กองพยาธวิทิยา โรงพยาบาล

พระมงกฎุเกลาพบวา หนากาก N95 ที่ผาน UVC หรอื dry heat

จาํนวน 5 รอบ ยงัมปีระสทิธภิาพการกรองไวรสัโรตาซึ่งมี

ขนาดเลก็กวาไวรสั SARS-CoV-2 ประกอบกบัผลการศกึษา

ของโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ไมพบการเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพดวย scanning electron microscope ทาํใหมั่นใจ

วาวธิกีาํจดัเชื้อบนหนากาก N95 ดวย UVC หรอื dry heat 

ทาํใหสามารถนาํหนากาก N95 กลบัมาใชใหมได 5 ครั้ง

ผลงานวิจัยชิ้นนี้กําลังเตรียมเปนนิพนธตนฉบับเพื่อการตี

พมิพลงในวารสารทางการแพทย ชื่อ Journal of Southeast 

Asian Medical Research

 2. การพฒันากระบวนการฆาเชื้อดวยละอองฝอย

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (Hydrogen Peroxide Vaporization, 

HPV) สาํหรบัหนากาก N95 และชดุหม ีcoverall โดยความ

รวมมือในการวิจัยระหวางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลากับ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ีมขีั้นตอนการ

ฆาเชื้อประกอบดวย

 - Gassing Phase ที่ 8 กรัมตอนาที เปนเวลา 

20 นาที 

  เพื่อเพิ่มความเขมขนของไฮโดรเจนเปอรออกไซด

  ในหองฆาเชื้อ

 - Dwelling Phase ที ่4 กรมัตอนาท ีเปนเวลา 

150 นาที 

  เพื่อรกัษาความเขมขนของไฮโดรเจนเปอรออกไซด

  ใหอยูในระดบัที่ 200 ppm เปนอยางนอย

 - Aeration Phase เปนเวลาประมาณ 120 นาที

  เพื่อทาํการสลายไฮโดรเจนเปอรออกไซดในหอง

  ฆาเชื้อโดยใชอากาศและตวัเรงปฏกิริยิาจนกวา

  จะอยูที่ 0 ppm

 2.1  ไดทดสอบกบัหนากาก N95 3M รุน 8210

    2.1.1  พบวา HPV สามารถฆาเชื้อที่นาํมา

        ทดสอบตามตารางที่ 2 เมื่อผานกระบวน

        การ HPV บนหนากาก ในรอบที่ 1, 

        3, 5, 10, 15 และ 20
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ตารางที่ 2 เชื้อที่นาํมาทดสอบดูความสามารถของ HPV ในการฆาเชื้อบนหนากาก และผลการทดสอบ

  E. coli Geobacillus  
 Cycle mCherry บน stearothermophilus Baculovirus Porcine Coronavirus*
  Nitrocellulose (US FDAstandards)
 1 ✓ ✓ ✓ -

 3 ✓ ✓ ✓ -

 5 ✓ ✓ ✓ -

 10 ✓ ✓ ✓ ✓

 15 ✓ ✓ ✓ -

 20 ✓ ✓ ✓ -

 หมายเหต ุ ✓ คอื ฆาได 

                    -   คอื ไมไดทดสอบ

 3 ✓ ✓ ✓ -

 10 ✓ ✓ ✓ ✓

 20 ✓ ✓ ✓ -

    2.1.2  พบวา HPV ไมทาํลายโครงสรางทาง

        กายภาพของหนากากเมื่อตรวจดดูวย 

        scanning electron microscope (รูปที่ 1)

        แมผานขบวนการ HPV จาํนวนถงึ 10 รอบ

รูปที่ 1 HPV ไมทําลายโครงสรางทางกายภาพของหนากาก
เมื่อตรวจดูดวย scanning electron microscope

รูปที่ 2 หนากาก N95 ยังมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคเล็ก
ไดเกินรอยละ 95 เมื่อผานขบวนการ HPV จํานวน 20 รอบ

    2.1.3  พบวา HPV ไมลดประสทิธภิาพการกรอง

        โดยทดสอบตามวิธีมาตรฐานของ

        national institute for occupational 

        safety and health (NIOSH) ที่มหาวทิยาลยั

        เทคโนโลยรีาชมงคลลานนา กลาวคอื

        ตวัหนากากยงัมปีระสทิธภิาพการกรอง

        อนภุาคเลก็ไดเกนิรอยละ 95 (รูปที่ 2) 

        แมผานขบวนการ HPV จาํนวนถงึ 20 รอบ
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 2.2  ไดทดสอบกบัชดุ coverall รุน Tyvek 500 Xpert

(Class3B) โดยผานขบวนการ HPV 5 รอบ

    2.2.1  พบวาชดุ coverall หลงัสวมใสจะเกดิ

        เหงื่อชุมและอาจมีผลตอการฆาเชื้อ

        ของ HPV จงึไดจดัตั้งพดัลมบนเพดาน

        หอง HPV เพื่อทาํการเปาหมาดเปน

        เวลา 30 นาทสีาํหรบักรณทีั่วไปและ 

        เปาหมาด 60 นาทสีาํหรบักรณพีเิศษ

        ชุดเปยกชุมโดยเฉพาะบริเวณขอมือ

        และเอวที่ทาํดวยผายดื

    2.2.2  พบวา HPV ไมลดประสทิธภิาพการกรอง

        โดยทดสอบตามวิธีมาตรฐานของ 

        NIOSH ที่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

        มงคลลานนา กลาวคอืตวั coverall ยงัมี

        ประสทิธภิาพการกรองอนภุาคเลก็ได

        เกินรอยละ 99 (รูปที่ 3) แมผาน

        ขบวนการ HPV จาํนวน 5 รอบ

    2.2.3  ผลการทดสอบเลือดเทียมผสมเชื้อ 

        bacteriophage ตามมาตรฐาน ISO 16604

        (รูปที่ 4) พบวาไมมกีารผานของเชื้อ

        แมชดุไดผานขบวนการ HPV 5 รอบ

    2.2.4  ชดุที่ผานขบวนการ HPV 5 รอบ ยงั

        สามารถทนตอแรงดนัสูงสดุกอนการ

        รั่วซมึไดตามมาตรฐานของชดุ Class 3B

        ยกเวนบรเิวณรอยตะเขบ็ผูสวมใสจงึ

        ตองใหความระมดัระวงั เชน ปดเทป

        เพิ่มหรอืเอารอยตะเขบ็ไปไวดานหลงั

        ไมสมัผสักบัผูปวยโดยตรง (รูปที่5)

รูปที่ 3 coverall ยังมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคเล็กไดเกิน
รอยละ 99 เมื่อผานขบวนการ HPV จํานวน 3 และ 5 รอบ

รูปที่ 4 การทดสอบเลือดเทียมผสมเชื้อ bacteriophage
ตามมาตรฐาน ISO16604 ดวยความรวมมือจากกรมวิทยาศาสตร
บริการเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการกรองเชื้อโรคหลังผานการฆาเชื้อ

รูปที่5 ชุดที่ผานขบวนการ HPV 0, 1, 3 และ 5 รอบ ยังสามารถทน
ตอแรงดันสูงสุดกอนการรั่วซึมได ตามมาตรฐานของชุด Class 3B

 สรปุ หนากาก N95 สามารถใชขบวนการ HPV ฆาเชื้อ

ไดจาํนวนอยางนอย 20 รอบ และชดุ coverall สามารถใช

ขบวนการ HPV ฆาเชื้อไดจาํนวนอยางนอย 5 รอบ ผลงาน

วิจัยชิ้นนี้กําลังเตรียมเปนนิพนธตนฉบับเพื่อการตีพิมพใน

วารสาร PLoS One หรอืเทยีบเทา

 3. การทดสอบประสทิธภิาพการฆาเชื้อแบคทเีรยี

ของเครื่องผลติประจไุอออนที่มจีาํหนายสาํหรบัใหผูใชสวม

หอยคอ (wearable ionizer) จากการที่มผูีแทนจาํหนายเครื่อง

wearable ionizer ยี่หอหนึ่งมาตดิตอกบัผูบรหิารของโรงพยาบาล

พระมงกฎุเกลา โดยแจงวาเครื่องนี้สามารถปลอยประจไุอออน

ออกมาฆาเชื้อไวรสัและแบคทเีรยีรอบศรีษะ โฆษณาบอก

ฆาเชื้อไดถึงรอยละ 99 และจะจําหนายในราคาลดจาก 

6,000 บาท เหลอืประมาณ 800 บาท ถาโรงพยาบาลตองการ

หรอืโรงพยาบาลบอกจาํนวนความตองการ เชน 500 เครื่อง 

และมีการออกหนังสือแสดงความจํานงแลวทางบริษัทจะ

นาํไปหาผูบรจิาคมาให ทางหนวยปองกนัและควบคมุโรค

ตดิเชื้อในโรงพยาบาล (Infection control unit, IC) จงึรวมมอืกบั

ภาควชิาจลุชวีวทิยา วทิยาลยัแพทยศาสตรพระมงกฎุเกลา

      123        Continue Fighting to Stop COVID-19 



ทาํการทดสอบการฆาเชื้อแบคทเีรยี E.coli (สายพนัธุ mCherry)

จาํนวน 104CFU/mL บนจานเพาะเลี้ยงเชื้อโดยนาํตวัเครื่อง 

wearable ionizer หางจากจานเพาะเชื้อ 15 ซม. (ระยะที่วดัจาก

จมูกถงึบรเิวณหนาอก) (รูปที่ 6) ไมพบความแตกตางของ

จาํนวนโคโลนขีองเชื้อที่นบัไดเมื่อเปรยีบเทยีบกบั positive 

control แตถานาํตวัเครื่องวางไวหางจากจานเพาะเชื้อ 2 ซม.

อาจลดจํานวนแบคทีเรียไดประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อผานไป 

30 นาท ีและลดลงเหลอืประมาณรอยละ 30 เมื่อผานไป 

180 นาท ี(รูปที่ 7)

 สรุป เครื่อง wearable ionizer ที่มจีาํหนายในทอง

ตลาดใชสวมหอยคอเหมือนสายสรอยไมนามีประโยชนใน

การชวยปองกนัเชื้อไวรสัหรอืแบคทเีรยีสาํหรบัผูใช  ผลการ

วิจัยชิ้นนี้กําลังเตรียมเปนนิพนธตนฉบับเพื่อการตีพิมพใน

วารสารทางการแพทย

 4. การทดสอบการฆาเชื้อบนหนากาก N95 ดวย

กลองอะครลิกิที่มเีนื้อที่ประมาณ 0.8 ตารางเมตร ภายใน

มีอุปกรณกําเนิด ozone (ยังอยูในระหวางการดําเนินการ

วจิยั)

 5. การศกึษาสายพนัธุไวรสั SAR-CoV-2 และความ

สมัพนัธทางสายพนัธุกบัการแสดงทางคลนิกิ เปนโครงการ

วิจัยของหนวยโรคติดเชื้อ กองอายุรกรรม โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลารวมกับโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน

(ยงัอยูในระหวางการดาํเนนิการวจิยั)

รปูที ่6 การทดสอบประสิทธภิาพการฆาเชือ้แบคทเีรยีของเครือ่งผลติ
ประจุไอออนที่มีจําหนายสําหรับใหผูใชหอยคอ (wearable ionizer)

รูปที่ 7 ผลการทดสอบเมื่อนําตัวเครื่องวางไวหางจากจานเพาะ
2 ซม.อาจลดจํานวนแบคทีเรียไดประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อผานไป

30 นาที และลดลงเหลือประมาณรอยละ 30 เมื่อผานไป 180 นาที
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